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PREF AJ A

In acest volum se cuprind operele mai impoitante a doi scriitoii bi-

sericesti care au trait in secolul al Ill-lea. Este vorba despre Grigorie

Taumatuigul si Metodiu de Olimp, despre doua sphite bogat inzestiate,

cu multd rivnd pentru infelegerea, expunerea si apdrarea dieptei cre-

dinfe si pentiu o viata crestind de o inalta pnutd. Fac parte din scoli di-

ierite, cu vederi diierite in interpretarea Revelaftei. Grigorie este ucenic

si admirator al lui Origen si — dctcd nu-i |impdrtd§e5fe greself/e — i le

trece, totusi, cu vederea. Metodiu, din contra, li este adversar lui Origen

si in citeva din lucrdrile sale nu face altceva decit sd expund si sd com-

batd invdtdtura acestuia. Aceastd atitudine n atrage antipatia prietenilor

lui Origen, care vor face ca viafa si numele lui Metodiu sd fie mai pu\in

cunoscute.

Opera celor doi scriitori a influentat puternic gmdirea teologicd si

viata religioasa de mai tirziu. Cuvintul de mulfumire al lui Grigorie va
inifia un gen nou in literatura crestind, care pind atunci cultivase in

deosebi omilia
}
Banchetul lui Metodiu va influenta puternic viata re-

ligioasa, devenind una dintre sursele de inspiratie pentru monahism.

Lucrdrile celor doi scriitori s-au impus cu ctfi* mai mult, cu cit acestia

s-au strdduit sd implineascd in viata lor preceptele evanghelice. Aceste

straduinfe au invrednicit pe Grigorie cu darul facerii de minuni, iar lui

Metodiu i-au adus aureola de maitir.

Trebuie spus ca lucrdrile pe care le prezentdm fiind foarte vechi, au
fost pe alocuri deteriorate si de multe ori cursivitatea ideilor a tost

intreruptd. Noi am incercat sd le reddm cursivitatea punind in parantezd

cuvintele care ni s-au pdruf cd lipsesc.

Am fdcut traducerea dupd textul editat de Migne, ajutindu-ne de tra-

ducerile lui H. Crouzel si G. N. Bonwetsch.
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S-a nascut pe la anul 213 in Neocezareea din tinutul Pontului, intr-o

familie care avea trei copii : o fiica, pe Grigorie si un fiu pe nume Ate-

nodor.

La nastere a primit numele de Teodor, insa in momentul botezului a

schimbat acest nume cu eel de Grigorie 1
. S-a botezat la virsta de 14 ani,

la scurt timp dupa moartea tatalui sau, la indemnurile staruitoare ale ma-

mei sale 2
. A studiat retorica, apoi limba latina si dreptul in orasul sau

natal, dupa aceea si-a continual formatia intelectuala sub indrumarea

lui Origen in Cezareea Palestinei. In preajma lui Origen a ajuns cu totul

intimplator. Terminase studiile pe care le-a putut face in orasul sau

natal si gindea sa se specializeze in drept la renumitele §coli din Beirut

sau Roma. Calatoria surorii sale in Orient i-a dat ocazia implinirii acestui

gind. Aceasta era casatorita cu un jurisconsult roman, care a fost trimis

pe neasteptate la Cezareea, in caiitate de consilier al guvernatorului Pa-

lestinei. La scurt timp dupa piecarea lui, a trimis o escorta militara pen-

tru aducerea ei in Palestina. Grigorie, impreuna cu fratele sau Atenodor

au insotit-o, cu gindul ca, dupa ce sora lor iisi va afla sotul in Cezareea

Palestinei, ei sa-si continue drumul la Beirut. Ajunsi, insa, in Cezareea,

situatia se schimba. Aici au ocazia sa cunoasca pe Origen si acesta ii cu-

cereste pentru cu totul alte preocupSri.

Origen, renumitul conducator al scolii din Alexandria, a venit in Pa-

lestina pe la anul 215—216, in vremea persecutiei lui Caracala si s-a sta-

bilit la Cezareea. Aici a fost primit cu admiratie si dragoste de cei doi

episcopi ai locului : Teoctist al Cezareei si Alexandru al Ierusalimului,

care 1-au invitat, desi era laic, sa predice in Bisericile lor. Auzind despre

aceasta, episcopul Demetrius al Alexandriei a dezaprobat predica iaicilor

in biserica si 1-a rechemat pe Origen prin scrisori si prin intermediul unor

1. rpi)ioP'°c inseamna «iPrivighetorul». Sfintul Grigorie Taumaturgul este primul
cre?tin care a purtat acest nume, care dupa el va fi des Sntllnit. Henri Crouzel, Gre-
goire le Thaumaturge, Remerciement a Origene suivi de la lettre d'Origene a Gre-
goire, Paris, 1969, p. 14.

2. Din afirmaiia sa ca momentul mortii tatalui a coincis cu «inceputul cunoas-
terii adevarului» (cap. 5), rezulta ca tatal sau fusese pagin si ca mama, care era cres-

tina, a putut sa-si creasca fiii In legea ei, abia dupa moartea sotului. Vezi $i A. Puech,
Histoire de la litterature grecque chretienne, vol. 2, Paris, 1928, p. 490.
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diaconi la indatoririle sale 3
. Origen n-a putut da curs acestei chemari

pentru ca in anii 218—219 a mers in Antiohia, unde mama imparatului

Septimiu Sever, Iulia Mamea, care auzise despre faima lui, 1-a invitat

sa-i asculte invat,atura. In anul 230 mergea in Grecia pentru a linisti Bi-

sericile de acolo, tulburate de erezie. Trecind, insa, prin Palestina, cei

doi episcopi 1-au hirotonift preot.

La intoarcerea sa in Alexandria, episcopul Demetrius, considerind

anticanonica hirotonirea sa, a tjnut doua sinoade in anul 230 si 231, 1-a

demis din functja de conducator al scolii catehetice si 1-a scos din preo-

Jie. In aceasta situatie, Origen a revenit in Palestina, a infiin^at o noua
scoala, dupa modelul celei din Alexandria, si s-a consacrat studiului 4 si

muncii didactice. In preajma lui au venit tot mai multi tineri si faima lui

a crescut tot mai mult.

In acest timp, a fost cunoscut de Grigorie si de fratele sau Atenodor.

Cuvintul sau i-a impresionat puternic si dupa citeva momente de ezitari

— dat fiind vechiul lor gind — i s-au atasat definitiv. Au stat in preajma

lui Origen timp de 5 ani 5
.

Studiul a fost variat isi impletit cu rugaciunea si meditat/ia. In cu-

vintul de multumire pe care i-1 adreseaza lui Origen, Sfintul Grigorie

nu descrie in amanunt in ce consta invatamintul. Lasa, insa, sa se inte-

leaga ca se studia fizica, geometria, astronomia, filosofia si exegeza tex-

telor Sfintei Scripturi (cap. 8 si 9). Metoda de predare era dialectica

;

ascultatorii erau indrumati sa nu accepte nici o parere fara discernamint

si sa nu se multumeasca doar cu afirmat;iile unui om, ale unei scoli sau

ale unui curent, ci numai in masura in care erau aflate toate, numai
atunci elevii puteau sa-si formeze o opinie proprie (cap. 7). Scopul ur-

marit de el era cultivarea virtutilor, demonstrarea existentei lui Dumne-
zeu si adorarea Lui corecta (cap. 8—9). Origen explica totul cu o compe-

tenja ,si un tact nemaiintilnit. Sf. Grigorie este entuziasmat de experienta

fScuta in preajma lui Origen si de felul acestuia de a fi. li atribuie ape-

lative ca : primul dintre filosofi, plrinte, paradis duhovnicesc. «Intr-un

3. Eusebiu, Istoria bisericeascS, VI, XIX, 16—19.

4. Origen a venit in Cezareea insotit de un om bogat, pe nume Valentinian, pe
care il convertise la cre?tinism, care ii pusese la Indemina Intreaga sa avere, cu care

putea intrefine In preajma sa echipa de tahigrafi, copisti si caligrafi. El a continuat

opera sa de critica textuala, de transcriere si de comentare a diferite texte. Cf. Eu-
•sebiu, op. cit., VI, XVIII, XXIII.

5. Eusebiu, op. cit., VI, XXX. In Cuvintul de multumire (I), Sfintul Grigorie

spume ca de 8 ani n-a compus opere oratorice, nici n-a ascultat pe retori, ci numai pe

filosofL Probabil ca se refera la cei 5 ani petrecuti in preajma lui Origen si la alti 3

ani premergatori acestora, cind a studiat dreptul in orasul sau natal. De aceeasi

parere sint ?i : P. Koetschau, Des Gregorios Thaumaturgos, Dankrede an Origenes,

nls Anhang der Brief des Origenes an Gregorios Thaumaturgos. Sammlung ausge-

wahlter kirchen-und dogmengeschichtlicher Queilenschritten, Neuntes Heft, Freiburg

im Br. und Leipzig, 1894, p. X—XV j Henri Crouzel, Gregoire le Thaumaturge, Remer-
•ciement a Origene suivi de la lettre d'Origene a Gregoire, Paris, 1969, p. 20.
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cuvimt — zice el — pentru noi era un adevarat paradis, replica a marelui

Paradis al lui Dumnezeu, in care nu aveam indatorirea sa lucram pamin-

tufl, nici sa hranim trupul si sa-'l ingreuiem, ci ne preocupam doar sa spo-

rim insusirile sufletului, intocmai ca pe niste plante, pe care noi le-am

sadit sau au fost sadite in noi de Creatorul tuturor, spre bucuria si desfa-

tarea noastra» (cap. 15).

Pe la anul 238 il paraseste, impreuna cu fratele sau Atenodor, pe

Origen si se intoarce in patria sa. Aid, desi erau destul de tineri, data

fiind formatia teologica si experienta lor spirituals, au fost foarte curind

alesi episcopi 6
: Grigorie pentru Neocezareea, iar Atenodor pentru alt

oras al carui nume nu ni s-a pasftrat 7
. Daca n-au fost hirotoniti imediat

dupa intoarcerea din Palestina, in tot cazul in anul 250 cind a avut loc

persecutia lui Deciu, S'f. Grigorie era deja episcop. In acel moment el s-a

retras in munti impreuna cu o buna parte din pastoritii sal, iar la ince-

tarea persecutiei, intorcindu-se in Neocezareea, a instituit sarbatori in

amintirea martirilor. Pe la anul 254 Pontul a fost invadat de populatii

germanice necrestinate. Cele intimplate atunci au facut obiectul scri-

sorii sale canonice.

Pe la anul 264 a mers impreuna cu fratele sau la Sinodul intrunit la

Antiohia, spre a judeca pe episcopul orasului, Pavel de Samosata, pentru

doctrinele sale adoptioniste si pentru conduita sa scandaloasa. Acuzatul

s-a aparat cu abilitate si protectia Zenobiei, regina PalmirUlui, care gu-

verna atunci Antiohia, a impiedicat o decizie ferma impotriva lui. Sino-

dul s-a multumit cu promisiuni, care n-au fost tinute de acuzat 8
. Peste

patru ani, in anul 268, a fost convocat unal doilea sinod, care a pronuntat

depunerea lui Pavel. Sfintul Grigorie, ca si fratele sau, au fost absent^

dela Sinod 9 data fiind inaintarea lor in virsta. In lexiconul lui Suidas 10

se spune ca a murit pe vremea lui Aurelian, adica pe la anii 270—275.

6. Eusebiu, op. cit., VI, XXX;
7. Informatii referitoare la activitatea lui de episcop ne-au transmis Eusebiu, Ie-

ronim, Sf. Vasile eel Mare. S-au mai pastrat si cinci i«Vieti» (biografii ale Sfintului),

pSstrate una in limba greaca si atribuita Sfintului Grigorie de Nyssa, alta in limba
latina, alta in limba siriaca, alta in limba armeana si capitolul referitor la Sf. Gri-

gorie adaugat de Rufin Istoriei bisericesti a lui Eusebiu, tradusa de el in limba latina;

multe din informatiile date de acestea sint legendare. Vezi isi Henri Crouzel, op. cit.,

p. 22—23.
8. Eusebiu, op. cit., VII, XXVII, XXVIII.
9. S-a crezut, totusi, de catre unii cercetatori ai acestei probleme, ca Sfintul

Grigorie a fost la sinod si ca a isc&lit cu vechiul sau nume, Teodor. Printre acestia
mentionam pe Nichita Choniates, Thesaurus IV, 32 ; P.G. 139, 1313 si istoricii mo-
derni Tillemont, Dom Ceillier si V. Ryssel. Vezi Henri Crouzel, op. cit., p. 25. Aceast5
parere nu poate fi acceptata, pentru ca o personalitate de talia Sfintului Grigorie nu
putea iscali al patruzecilea, adica intra ultimii, actele sinodului ; in rindul al doilea,

niciodata — din momentul botezului si al schimbarii numelui — n-a mai folosit ve-
chiul sau nume. Cf. Paul de Samosata, Spicilegium sacrum lovaniense 4, Louvain,
Paris, p. 219—220.

10. P.G. 10, 981—98Z
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SCRIERILE SFINTULUI GRIGORIE :

1 Cuvint de multumire adiesat Iui Origen. Desi destul de scurt, da o imagine

satisfacatoare asupra celor 5 ani petrecuti in preajma lui Origen, asupra activitatii di-

dactice si a invataturii marelui alexandrin. Este foarte important pentru ca pe baza lui

se poate completa imaginea referitoare la invatatura teologica a lui Origen.

2 Expunerea credin{ei. Este un simbol de credinta foarte vechi. Sfintul Grigorie

de Nyssa a vazut autografia si i-a pastrat textul in biografia ce i-a alcatuit, iar Rutin

1-a tradus in limba latina ?i 1-a adaugat vietii sfintului, alcatuita de el. Este absolut

trinitar, faia sa vorbeasca de Intrupaie. Autorul evita subordinationismul.

3 Epistola canonica. Este raspunsul pe care-1 da unui episcop vecin in legatura

cu diferite probleme de disciplina bisericeasca, ce s-au ridicat odata cu invazia gotflor.

Este importanta pentru istoria penitentei publice. Aceasta scriere s-a bucurat de mare

autoritate in Rasarit si a fost comentata de juristii bizantini : Zonaras, Aristen si Balsa-

mon. Canonul 11, insa, care sistematizeaza canonul 75 al Epistolei canonice a Sfintului

Vasile catre Amfilohiu, nu este autentic.

4 Parafraza la Eclesiast. Este o simpla transpunere a Eclesiastului in limba greaca

clasica.

5 C2tre Theopomp. Despre patimirea §i nepStimirea lui Dumnezeu. S-a pastrat

doar in limba siriaca. Cu argumente de ordin filosofic, fara a cita din Sfinta Scriptura,

autorul vrea sS demonstreze posibilitatea IntrupSrii si Patimirii Fiului lui Dumnezeu

fata de invatatura elina referitoare la nepatimirea lui Dumnezeu.

6 Tratat despre suflet, adresat lui Tatian. Se pare ca sint autentice doar ultimele

trei capitole (5—7), iar celelalte ar fi o prelucrare a Sfintului Maxim Marturisitorul.

7. S-au mai pastrat sub numele lui Grigorie Taumaturgul, insa cu totul neautentice,

urmatoarele titluri de scrieri : Cuvint catre Filostorgiu, Despre imitated de esenfa, Dia-

logul cu Elien, o alti Expunere de credinta, omilii.

BIBLIOGRAFIE
referitoare la viata sj activitatea Sfintului Grigorie Taumaturgul

1. A 1 1 a t i u s L., Diatriba de Theodoris, P.G. 10, 1205—1232.

2. A 1 1 a n e r B., Patrologie, Freiburg im Breisgau, 1938, p. 127—128.

3. BardenhewerOtto, Les Peres de l'Eglise, Paris, I, 309—315.

4. Idem, Geschichte der altkirchlichen Litteratur, Freiburg im Breisgau, 1913—1932.

II, p. 315—332.
5. C a s p a r i C.P., Alte und neue Quellen zur Geschichte des Tauisymbols und der

Glaubensiegel, in rev. Christiana 1879, p. 25—64.

6. Cayre F., Precis de Patrologie et d'histoire de la Theologie, Paris, 1931, vol. I,

p. 271—273.
7. C o m a n I. G., Patrologie, Bucure?ti, 1956, p. 106—108.

8. D r a s e k e, Der Briel des Origenes an Grigorios von Neocdsarea, in «Jahrbucher
fiir protestantische Theologies, 7, 1881.

9. E u s e b i u, Istoria bisericeasca, VI, 3 a ; VII, 14, 28.

10. Grigorie de Nyssa, Viata Stintului Grigorie Taumaturgul.
11. Harnack, Adolf von, Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebiusr

1893, p.428—436.
12. I e r o ni m, De viris illustribus, P.L. 23, 601—720.
13. Nautin P., Lettres et ecrivains Chretiens du Il-e et Ill-e siecles, «Patristica», II,

Paris, 1961.
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14. Puech A., Histoire de la litterature grecque chretienne, Paris, II, 1928, p.

420—509.
15. Ryssel, Grigorius Thaumaturgus, Sein Leben und seine Schtiiten, Leipzig, 1880.

16. Sagard a N. L., Siintul Grigorie al Neocezareei. Viafa, opera $i teologia sa (in

limba rusa), Petrograd, 1916.

17. Vasile eel Mare, Despre Siintul Duh, 29, 74; Scrisorile 28, 1 s.u. 204, 2;
207, 4.

BIBLIOGRAFIE
referitoare in deosebi la «Cuvintul de jnultumire c3tre Origen»

Manuscrise

:

Koetschau da in introducerea edijiei sale (p. XXXI—XXXIV) lista manuscriselor,

care este reluata de H. Crouzel la p. 35. Acestea sint

:

1. Codex Vaticanus gr. 386, din sec. XIII, numerotat cu litera A. Este manuscrisul
care a stat la baza celor ce urmeaza.

2. Codex Parisiensis suppl. gr. 616, din anul 1339.

3. Codex Venetus Marcianus, gr. 44, din sec. XV.
4. Codex Palatino-Vaticanus, gr. 309 din anul 1545.

5. Codex Oxoniensis Novi Collegli gr. 146, din sec. XVI.
6. Codex Venetus Marcianus gr. 45, din sec. XIV.

Edijii ale Cuvintului de mul(umire

1. Gerhard Voss, Sancti Gregorii episcopi Neocaesariensis, cognomento Thau-
maturgi. Opera omnia, Mayence, 1604. A fost reeditat la Paris impreuna cu opera lui

Macarie egipteanul si Vasile de Seleucia, In anii 1621, 1622, 1626 si 1632 sub titlul

:

S.S. P.P. Gregorii Neocaesariensis episcopi, cognomento Thaumaturgi, Macarii Aegyp-
tii et Basilii, Seleuciae Isauriae episcopi, Opera omnia.

2. A. Galland, In vol. Ill din Bibliotheca veterum patrum et antiquomm senp-
tcrum ecclesiasticorum graeco-latina. Acest volum a fost retiparit in anul 1788.

3. J. P. Migne, Patrologia graeca, X, 1857.

4. Cuvintul de mulfumire a mai fost editat, alaturi de alte lucrari, de : Dom.
Charles-Vincent Delaure, Paris 1759; D. Hoeschel, Augsburg, 1605 si la Anvers 1613.

5. A fost publicat separat de : a) J. A. Bengel la Stuttgart, in 1722, cu o tradu-

cere latina ; b) P. Koetschau, la Freiburg im Breisgau si la Leipzig 1894.

Traduceri

I. In limba latina:
a) de L. Rhodoman, apare la Anvers in 1613.

b) de J. A. Bengel la Stuttgart in 1722.

II. Traduceri germane:
a) J. Margraf, Bibliothek der Kirchenvater (vol. 159), Kempten 1875.

b) P. Koetschau, Des Gregorios Thaumaturgos an Origenes, als Anhang der Briel

des Origenes an Gregorios Thaumaturgos. Sammlung ausgewahlter kirchen -und dog-
mengeschichtlicher Quellenschriften, Freiburg im Breisgau, Leipzig, 1894.

c) H. Bourier, in vol. Dlonysius Areopagita, Gregorius Thaumaturgus, Methodius
von Olimpias, Kempten-Munich, 1911.

III. Traduceri engleze:
a) S. D. F. Salmond, The works of Gregory Thaumaturgus, Dionisyius of Ale-

xandria and Archelaus..., in Ante-Nicene Christian Library, XX, Edinburgh 1871. '

IV. Traducere rus3:
a) N. I. Sagarda, aparuta in rev. Christianskoe ktenie, Petrograd, 1912.

V. Traducere spaniola:
a) Daniel Ruiz Bueno, Origenes : Contra Celso, Biblioteca de autores christianos,

Madrid, 1967.

VI. Traducere franceza:
Henri Crouzel, Gregoire le Thaumaturge, Remerciement a Origene suivi de la

lettre d'Origene a Gregoire, in «Sources chretiennes», nr. 148 Paris, 1969.



discursul sflntului grigorie taumaturgul,
adresat lui origen,

In cezareea palestinei,

LA SFIRSITUL STUDIILOR SALE
IN PREAJMA ACESTUIA, 1NAINTE DE A PLECA ACASA

Tacerea este recomandabila" in multe imprejurari si probabil mi-ar

fi si mie folositoare acum, cind, de voie, de nevoie, trebuie sa vorbesc ,-

pentru ca n-am nici experienfa discursurilor frumoase, expuse intr-un

stid elegant, nici logica fara repros ; stiu eu, poate ca nioi n-am fost fa-

cut sa ma indeletnicesc cu aceste chestiuni, specifice grecilor. In plus,

sint deja opt ani de cind n^am rostit nici un discurs, lung sau scurt, nici

n-am auzit pe cineva rostind discursuri, fie de lauda, fie polemice, fie

in public, fie in fata unui auditoriu restrins, ci doar am ascultat pe
acesti oameni minunati, care au imbratisat dreapta filosofie. Or, acestia

se preocupa mai putin de alegerea isi de ordonarea cuvtintelor ; voind sa

inteleaga lucrurile asa cum sinit isi sa le expuna cu exactitate, ei au l&sat

alegerea cuvintelor pe planul al doilea. Nu pentru ca ei n-ar voi acest

lucru [ ei vor, si inca foarte mult, sa-si exprime gindurile in cuvinte fru-

moase, dar, probabil, nu lie sta la indemina ; pentru ca acelasi om nu se

poate preocupa in egala masura de aflarea sensurilor adincd si divine

(ale Scripturilor) si de eleganta stilului ; aceste doua preocupari, fiind

oarecum spuse, apartin ia doi oameni diferiti.

S-a zis ca tacerea este auxilliarul cugetarii, mijlocul aflarii sensuri-

llor adincd ; eu zic, insa, ca mimic altceva nu da agilitate in exprimare,

ca studiul oratoriei. Pe mine, insa, o altS disciplina m-a preocupat (mai

inainte) : studiul iegilor dupa care sint condusi toti cei aflati sub stapi-

nirea romanilor, studiu care se realizeaza cu multa truda. Pentru ca,

desi acestea sint, intr-adevar, formulate foarte intelept, as zice in still

grecesc, limba in care sint exprimate, limba romanilor, o limba sobra,

pe masura conducatordlor, pentru mine este o limba destul de grea. Cu-

vintele sint vehicolul simtamintelor. Sint oameni versati in cuvint eare,

asemenea unor pictori abili in amestecul culorilor si in realizarea tablo-

urilor, realizeaza tablouri minunate (Altii mai putin).
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II

Noi, insa, sintem liipsiti de aceste haruri —fie ca le-am pierdut, fie

ca nu le-am avut niciodata — sintem, cu cuvimtele noastre comune si

fara nimic deosebit, asemenea pictorilor stingaci ; incercind sa ne ex-

primam gindurile, ele sint asemenea unor chipuri reaiizate in creion pe

hirtie. Dar iata si un ail treilea motiv care si mai mult ma opreste ca sa

vorbesc : insasi tema ddscursului. Faptul ca vreau sa vorbesc despre un
om care pare obisnuit, insa, care a depasit cu mult conditia umana in

elanul catre desavirsire. Nu am de gind sa-i laud familia, puterea, fru-

musetea si celelalte insusiri ale trupului ; asa ceva fac numai copiii, pe

care ii preocupa mai putin faptul daca spusele lor corespund sau nu
realitatii.

A vorbi despre lucruri care n-au permanenta, care se tree in felu-

rite chipuri — chiar daca ar fi spuse cum se cuvine si ar fi vrednice de

un preludiu oratoric — socotesc inutiil si zadarnic. Nu de altceva, dar

doresc sa nu umbresc cumva cu stingacia cuvintului demnitatea (dasca-

lului meu).

Specificul acestui om, cu adevarat deosebit, este efortul constant de

a aduce la asemanarea cu Dumnezeu chipul !M Dumnezeu cu care a fost

inzestrat, pe care il poarta in trup muritor si trecator ; ila acest fapt si la

altele si mai mari ma voi referi, dind slava lui Dumnezeu ca mi-a dat sa

cunosc pe acest om, mai presus de oriee a^teptare.

Dar, despre aceste lucruri trebuiod sa vorbesc, ma vad mic si nepu-

tincios, un impuls tainic ma indeamna la tacere ; mi se pare ca este mai
bine sa tac, decit, sub pretextul de a multumi, sa ma arat prea indraznet ,*

ca nu cumva sa fiu necuviincios in cuvint fata de niste ilucruri mari si

sfinte ; ca nu cumva sa nu prezint la inaltimea lor faptele si mai degraba

sa-1 insult, iar eel care asculta sa ia lucrurile ca atare. Este, insa, ade-

varat, dascal prea iubit, ca faptele tale nu pot fi luate in ris, nici macar
micsorate, ca insu'Siriile tale divine nu pot fi vatamate de umilele noastre

cuvinte §i ca ramin precum sint.

Nu stiu cum va fi taxata aceas.ta indrazneala, cum va fi vazut faptul

de a aborda fara pregatire chestiuni care ma depaisesc. Daca in alta par-

te §i in fata altora as fi putut fi indraznet si precipitindu-ma as fi putut

spune copilarii, in fata ta nu pot face asa ceva. Acum, probabil, voi in-

trece masura lipsei mele de cugetare — daca n-am si trecut-o deja —
*indraznind a spune urechilor voastre, obisnuite cu cuvintul eel dumneze-

iesc, cuvinte vulgare ; este ca isi cind ar indrazni cineva sa intre cu pi-

cioarele incaltate in incaltaminte din piei groase si murdara (in locuri

nepermise in acest mod) si nu cu picioare desculte (si curate).
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Cita indrazneala ! Cuvintele noastre, asemanatoare murdariei si no-

roiului, am indraznit sa le introducem in urecHiile voastre, obisnuite cu

cuvintele pure si dumnezeiesti ! Oare, dupa ce am gresit atita, nu este

acum timpul a incepe sa fim intelepti, de a nu mai contkiua si a ne opri

aici ? Eu, intr-adevar, asa cred. Insa, daca am indraznit sa iau cuvintul,

sa mi se permits sa expun si motivul care m-a determinat la aceasta si

poate ca mi se va scuza aceasta temeritate.

Ill

Socotesc lipsa de recunostinta un lucru foarte urit. Acela care nu
raspunde unei binefaceri, fie §i numai prin cuvinte, daca altfel nu este

posibil, se arata un om fara de minte, un nesim^it si un uituc. Acela care

nu tine minte binele fucut lui si nu arata recunostinta savirseste o gre-

seala de neiertat, fie ca este acesta un om cu vaza, fie ca este unul ne-

insemnat. Daca este un om cu vaza si instruit, greseste perntru ca nu
arata recunostinta pentru binefaceride primite ; daca este un om simplu

si de conditie modesta, greseste pentru ca nu lauda cu toata puterea

lui pe binefScatorul, nu numai al celor mari, cit si al celor mici. Pentru

ca sta in firea lucrurilor ca oamenii superiori, care au adunait in cuget

o adevarata comoara, sa rasplateasca pe binefacatorii lor pe masura

puterii si a binefacerilor primite. Nu mai putin obligati sint §i cei care

au adunat putin ; acestia nu trebuie sa fie neglijenti si sa nu se lene-

veasca in a rasplati pe binefacatori, la gindul ca nu pot realiza ceva

demn de intentia lor. Pentru ca binefacatorul nu va lua aminte la cu-

vintul lor stingaci, ci la sinceritatea cu care este spus. Pentru aceasta,

ei nu vor fi considerati mai prejos decit cei mari si puternioi la cuvint.

Se spune in Scriptura ca alaturi de oamenii bogati si puternici, care

au adus jertfe mari din bunurile lor, a fost si o femeie saraca ; ea a adus

o jertfa neinsemnata, insa, pentru ca darul adus de ea era toata averea

ei, jertfa ei a fost socotita drept cea mai mare. Pentru ca Logosul divin

a avut in vedere nu cantitatea darului, care este ceva secundar, ci in-

tentia. $i sentimentele care 1-au insotit ; acestea i-au dat stralucire si

valoare. De aceea, nici noua nu ni se cade a intirzia sa aducem elogiul

datorat, la gindul ca multumirea noastra nu va fi pe masura binefacerii ,•

se cuvine sa indraznim a incerca sa aducem in schimb recunostinta

noastra, chiar daca nu va egala binefacerea. Cuvintul nostru, cu toate

lipsurile lui, ne va absolvi, eel putin, de vina totalei lipse de recunos-

tinta. Pentru ca, daca tacerea totala — izvorita din teama de a nu spune

ceva nedemn — echivaleaza intr-adevar cu ingratitudinea, incercarea

de a muiltumi pentru binefaceri estte totdeauna binevazuta, chiar daca
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aceasta nu este totdeauna pe masura darului primit. Prim urinate, nici

eu nu voi tacea, chiar daca nu voi spune ceva vrednic de binele primit ;

iar daca voi reusi ceva, atunci voi avea tot dreptul sa ma mindresc. Fie,

deci, acest cuvint, cuvintul meu de multumire.

Desi nu-s pregatit s-o fac dupa cuviinta, in primul rind trebuie sa ma

adresez lui Dumnezeu 11
, Stapinul tuturor, de la care vin toate bunurile;

Lui se cuvine a-I adresa in primul rind multumirile si lauda noastra.

Stiu ca Lui chiar daca m-as aduce in intregime ca dar, nu cum sint

acum : murdar s?i plin de tot felul de rautat,i, ci intocimai oa un prune

nou-nascut, stralucind de curat,ie isi departe de orice necuratie, n-as adu-

ce un dar in stare sa cinsteasca isi sa rasplateasca pe Creatorul si Sta-

pinul tuturor. Pe El metadata vreun om singur, ndci mScar toti impreuna

— daca ar fd posibiil ca dreptii, pierzindu-si identitatea sa devina una si

intr-un cuget sa se aduca in dar lui Dumnezeu — nici atunci n-ar putea

sa-L laude dupa vrednicie. Singurul dar potrivit demnitat,ii Sale este

acela de a gindi si a-L lauda dupa vrednicie.

IV

Laude si cuvint de preamarire se cuvin in acelasi timp Imparatului

si purtatorului de grija ail (tuturor, izvorul nesecat al tuturor bunurilor,

Aceluia care poate sa vindece neputintele noastre, singurul care poate

11. Cuvintul de multumire al Sf. Grigorie este destul de bogat in idei dogmatice.
El vorbeste, desigur, destul de sumar, despre Dumnezeu Cel unic dupa fiin{a si in-
treit dupa persoane, despre Providenfa etc. Despre Dumnezeu se exprima in termeni
platonici, Dumnezeu Isi are principiul in Sine si nu depinde de nici o alta cauza, in

acelasi timp este principiul a tot ceea ce exista. Este cauza (ai-rtoc), stapinul
(•n^sfjuiiv), imparatul (frxcriAsuc), ocrotitorul (xt]Se(ji(j)-v) si izvorul (ji;i)-pi) a tot binele
(cap. Ill—IV). «E1 poarta grija de toate lucrurile, atit de cele mari, cit si de cele
mici». Sf. Grigorie nu se multumeste cu generalitati. El aduce dovezi precise de unde
rezulta ca Providenta divina a actionat chiar in viata sa (IV). Izvorul dumnezeirii este
Dumnezeu Tatal. «E1 fine pe toate cite exista». El este principiul existentei, chiar si al

Fiului si al Sfintului Duh. Dar, despre Tatal vorbeste mai putin in discursul sau. Mult
mai pe larg vorbeste despre Piul, atribuindu-I mai multe denumiri, atit in raport cu
Tatal, cit si in raport cu activitatea pe care Acesta o desfasoara in rume. In raportul
cu Tatal este : Inielepciunea (<jo«p£a) si puterea (Sovafus) Tatalui. Este Fiul «Cel unu
nascut» (fiovo^ifc). Inger de mare slat (SujjifouAoc), Cuvint divin (ftstoc \6foc;) si sfint

(tepoc) (IV). In raport cu lumea : Este creator (Bifiioopfoc), conducator (xufepvij-tic)

si ocrotitor (rcpoaxtzTT]': si r.i]5ef«J\i) (IV—V), doctor (iazpoz) si mintuitor (owttjp)

al lumii (XVII).

Vorbind despre unitatea dintre Tatal si Fiul, o prezinta ca fund naturala
(atexvaii) si nu artificiala. Folosind o expresde origenista, spune c3 «Tatal se imbra-
ca cu Fiul» (IV), cf. Origen, Comentar la loan 20, 18, in «Corpul berlinez» (IV, p. 350).

Duhul Sflnt este mentionat in legatura cu inspiratia Sfintei Scripturi, insa uneori
rolul Sau este confundat cu eel al Fiului. Zice despre Duhul ca a inspirat pe profetj
si tot El a dat cititorilor putere sa-i inteleaga pe acestia. Fara iluminarea Lui, inte-
legerea Sfintelor Scripturi este imposibila (XV).

2 — Sflntul Grigorie Taumaturgul
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plimi slabiciunea noastra, Ocrotitorului isi Mintuitorului sufletelor noas-

tre, (Fiului) Celui intiinascut, Cuvintului, Creatonilui si Ocirmuitorului

tuturor. Pentru ca El poate sa aduca multumiri, atit pentru Sine cit si

pentru noi, pentru fiecare in parte si pentru to£L la un loc. El, Care este

adevarul insusi, intelepciunea §i puterea Tatalui, El, Care este unit cu

Tatal intr-un chip de nezdruncinat, pe El nu-L impiedica uitarea sau

vreo alta slabiciune, ca de exemplu, lipsa de pricepere ?i neindeminarea

in minuirea cuvintului — oa sa lase pe Tatal fara laude — El singur

poate in chip perfect sa implineasca dupa vrednicie masura laudelor

care I se cuvin Lui ; pe El, Tatal tuturor lucrurilor L-a facut una cu Sine,

L-a imbracal; cu puterea Sa ,si 1(1 oinste§te cu cinstea care I se cuvine Lui.

Pe El, Tatal tuturor lucrurilor L-a facut una cu El si L-a imbracat cu pu-

terea Sa. El, Fiul lui Dummezeu Cel unu nascut, Cuvintul divin care lo-

cuieste in Tatal, este singurul dintre toate cite exista, care s-a invred-

nicit de aoest luoru.

Numai asa putem arata respectul si putem multumi dupa cuviint.a :

daca li multumim Lui pentru bunuride primite de la Tatal ; in felul aoes-

ta marturisim si ca una este calea evlaviei, aceea de a ne adresa prin El

Celui ce este cauza tuturor. Intr-un cuvint, trebuie spus ca El este Cu-

vintul in stare sa exprime multumiiri §.i laude Providentei, care vegheaza

si ne pparta de grija tuturor, in lucrurile mari si mici, El care este per-

fectiunea insasi ?i Cuvintul insufletit ad Ratiunii primare insa§i. Fie, deci,

sa se indrepte cuvintul meu de multumire in primul rind catre (Iisus

Hristos) Acest barbat sfint, mai mult decit fata de to^i oamenii. Si daca

mai trebuie sa laud pe cineva dintre fiintele care nu se vad, de buna

seama se cuvine sa adresez cuvint de recunostinta aceluia care — in

virtutea unei hotariri superioare — a fost sortit sa ma creasca si sa-mi

fie ocrotitor inca din tinerete, ingerului lui Dumnezeu, care ma hranes-

te din tineretea mea (Geneza 48, 15), asa cum zice acel barbat, prieten

al lui Dumnezeu, gindindu-se la ingerul sau. De buna seama ca acel bar-

bat fiind un om mare, a avut un ocrotitor pe masura lui, pe unul dintre

ingerii mari, poate chiar pe ingerul «Sfatului celui mare» (Isaia 9, 6), pe

Mintuitorul comun al tuturor — pentru ca, data fiind desavir^irea lui,

numai acesta ii putea fd ocrotitor. Eu nu cunosc prea bine acest lucru,

insa un lucru stiu, ca oricare ar fi fost dintre ingerii cei mari, omul a-

cesta il cunostea si il lauda. Cit despre noi, in afara conducatorului nos-

tra comun, al tuturor oamenilor, laudam si pe acela care este fiecaruia

in parte pedagog, de cind erau copii. Pentru mine, acesta a fost in toate

imprejurarile, fara exceptie, ca o dadaca §1 ocrotitor ; eu si prietenii mei
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nu ne-am cunoscut totdeauna iinteresul, am fost ca niiste orbi, n-am stiut

mai dinainte ce drum sa apucam ,- el, insa, a vazut mai dinainte ceea ce

era folositor sufletului nostra. De mult, ca si acum, m-a orescut, m-a in-

vafat cele bune, m-a purtat ca si de miina, iar mai presus de toate, m-a
adus in preajma acestui barbat, care nu era de acelasi neam si singe cu

mine, casa lui nu se afla in preajma easei mele si nici vreun alt motiv

nu aveam — dintre cele care fac pe oameni sa se apropie si sa devin§

prieteni — ca sa ma atasez lui. Imtr-un cuvint, atunci cind nu ne cunos-

team si eram straini unul pentru altul, atunci cind eram separa^i si in-

departati unul de altul de Jari, riuri si mun^i, atunci m-a adus — in vir-

tutea unci prevederi divine — la aoeasta confruntare, care avea sa fie

mintuitoare pentru mine ; cred ca a prevazut demuilt acest moment, din

momentul nasterii si al primed mele educatii.

Fara a lungi prea mult cuvintul, de!ji aici voi ajunge chiar daca voi

incerca sa nu spun totul si sa tree cu vederea multe fapte, as dori sa

mentionez citeva dintre cele mai importante.

V

Inca de la nastere noi am fost educati de paring, intr-o familie care

traia in ratacire. Socotesc ca nimeni nu s-a asteptat sa fim eliberati din

aceasta stare, iar eu cu atit mad pu{in, pentru ca eram un copil fara de

minte, fiu al unui tarta superstitios. Dar, a urmat pierderea tatalui si

starea de orfan, care a fost pentru mine inceputul adevaratei cunoaisteri.

Atunci, pentru prima data, am fost trecut de partea Cuvintudui ce-

lui adevarat si mdntuitorf nu stiu cum, mai degraba obligat, decit de

bunavoie.

Ce discernamirat puteam avea pina la 14 and ? Din acel moment, din

momentul dezvoltarii in mine a ratiuindi, comuna tuturor oamenilor, a

inceput sa mi se faca cunoscut Cuvintul divin si aceasta este de mare

importanta. Cind ma gindesc la trecutul meu, vad in acest concurs de

imprejurari degetul Providentei : mai intii au avut loc lucrarile rataci-

toare, care puteau fi puse foarte bine pe seama virstei, a faptului ca

eram copil lipsit de intelepciune
;
in aceasta perioada Cuvintul divin nu

mi s-a facut cunoscut, pentru a nu fi dat in zadar. Apoi, a urmat daruirea

mea cu ratiune — daca nu cu cea divina si pura, eel putin cu frica inspi-

rata de ©a—atunci (mi s-a adresat) cuvintul ; cuviotul divin si ratiunea

umana au inceput (sa lucreze) in mine : cuvintul ajutind cu puterea lui

inefabila, ratiunea fiind ajutata. Acest gind ma umple de bucurie si de
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teama. in acelasi timp ; ma bucur de cele realizate, insa ma tem ea nu

cumva in cele din urma sa nu grecsesc.

lata, insS, ca vrind sa expun in amanuntime rinduiala minunatS

care m-a adus in preajma acestui om — desi doar am schitat cele de

pina acum, fara pretentia de a-i fi adus lauda, multumirea si respectul

cuvenit — cuvintul meu s-a cam lungit ; sa-mi fie luate cele spuse ca o

istorisire, o destainuire sau ceva ce se poate exprima prin termeni si

mai modesti.

Mama, raminind singura dupa moartea tatalui §i voind sa ne dea o

educate aieasa, a?a cum se cuvenea unor copii de neam ales, a hotarit,

dupa ce deja am fost instrui^i in celelalte discipline, sa ne trimita sa

studiem pe linga un retor, pentru a deveni nod inline retori. Asa am si

facut. Se zicea ca nu-ti trebuie mult timp pentru a ajunge retor j
despre

mine nu istiu sa se fi spus asa ceva — pentru ca nu existau motive —
nici n-a§ fi vrut sa zica cineva asa ceva. Dar, iata ca divinul meu peda-

gog, eel care-mi veghea pasii §i-mi purta de grija, fara ca ai mei s-o

gindeasca sau eu s-o vreau, a inspira/t pe unul dintre dascalii mei, caruia

ii fusesem incredintiat pentru a ma invata limba latina ; scopul meu
nu era s-o cunosc desavinsit, ci numai atit cit imi era necesar ,- aces-

ta s-a intimpiat sa cunoasca putin ?i legile. La inspiratia (ingerului)

m-a indemnat sa studiez (impreuna cu el) dreptul roman. El s-a achitat

stralucit de sarcina sa, iar eu m-am supus lui mai mult pentru a-i face

placere, decit de dragul acestei discipline. Luindu-ma, deci, ca discipod,

a inceput sa ma instruiasca cu mult zel. A spus si o vorba care s-a im-

plinit intocmai cu mine : a zis ca studiul legilor imi va fi cea mai buna

armura — este exact cuvintul pe care 1-a folosit — fie ca vreau sa devin

retor, asemenea celor care se intilnesc prin tribunale, fie ca vreau sa

devin alltceva. A spus aceste vorbe, gindindu-se, de buna seama, la lu-

cruri omenesti, eu insa cred ca a fost inspirat de pronia divina mai mult

decit §i-a inchipudt. In sfirsit, studiind si cunoscind indeajuns legile,

acest fapt m-a determiinat sa calatoresc spre orasul Beirut, oras care se

afla nu departe de aici, unul dintre cele mai romanizate orase, locul

unde se studiaza aceste iegi.

Cit despre acest barbat sfint, motive diferite il impinseserS din Ale-

xandria Egiptului, unde mai inainte isi avusese caminul, si-1 adusesera in

acest loc, intocmai ca pentru a ne intilni, Nu aveam nici un motiv ca sa

vin aici si sa ma atasez iui, pentru ca in vederea desavirsirii studiului

legilor era firesc sa ma indrept catre Roma. Cum am ajuns aici ? Guver-

natorul de atunci al Palestinei a luat pe neasteptate, fara voia lui, des-
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partindu-1 de sotie, pe cumnatul meu, sotul surorii mele, si 1-a dus cu ei in

aceasta tara pentru a-(l avea In preajmS si pentru a imparti cu el greul

muncii de conducator al vunua popor, pentru ca cumnatul meu era jurist

si inca mai este. Acesta, mergind cu guvernatoruil, avea intentia ca nu

peste mult timp sa-si aduca linga el si sotia, pentru ca se despartisera

in grabS si fara voie si dorea ca noi s-o insotim.

$i, lata ca pe cind ne gindeam 51 nu stiam cum vom ajumge acolo,

ni s-a prezentat un soldat cu porunca de a excorta pe sora noastra pina

la sotul ei si sa ne aduca si pe noi impreuna cu ea. Aceasta ne-a umplut

inima de bucurie, iar pe sora noastra a determinat-o sa piece la drum. A
umplut de bucurie isi pe rude si pe cei apropiati noua, care facusera to-

tul pentru binele nostru ; cu to^ii considerau ca este necesar sa mergem

la Beirut, pentru a ne desavir^i in studiul legilor. Erau, deci, toate moti-

vele sa plecam : datoria fata de sora noastra, studiile noastre personale

si venirea soldatului, pentru ca si de el trebuie sa amintesc. El ne punea

la dispozltie chiar mad multe vehicole publice decit ne trebuiau, -si per-

mise de trecere mai multe decit erau necesare. Acestea erau ratiunile

stiute ale calatoriei ; ratiunile nestiute, insa, $i cu mult mai importance

erau cunoasterea acestui om si studiul disciplimelor referdtoare la cuvint

si la cele necesare mintuirii sufletelor noastre, sub conducerea lui.

Prin urmare, nu soldatul, ci insotitorul divin 12 la drum, acela care

ne conduce si ne pazeste toata viata, ca intr-o lunga calatorie, acela,

dupa ce ne-a facut sa trecem prin celelalte orase si prin Beirut, catre

care ne indreptaseram initial, ne-a adus si ne-a stabilit aici. El a facut

totul pentru a ne atasa acestui om, eel ce avea sa fie cauza atitor bunuri

pentru noi.

Dupa ce a reusit sa-i incredinteze acestuia sarcina sa, abia atunci,

probabil, s-a odihnit ; nu pentru ca ar fi obosit, pentru ca neobositi sint

slujitorii lui Dumnezeu, ci pentru ca ne-a incredintat omului care era

in stare sa ne dea toata ingrijirea necesara.

12. Sf. Grigorie vorbe?te pe larg despre ingeri ?i In deosebi despre ingerul pazi-

tar. De buna seama ca $i in aceasta privinta trebuie sa vedem un ecou al invatamin-
tului lui Oxigen, a carui angeologde §i demonologie sint foarte dezvoltate (Vezi : J.

Danielou, Origenc, Paris, 1948, p. 219—242 ; Steph. T. Bettencourt, Doctrina ascetica

Origenis seu quid docuerit de ratione animae humanae cum daemonibus, Rome 1945).

El este constient ca viata lui a fost incredintata unui inger. Ca nu intimplarea oarba
i-a calauzit pasii ?i 1-a adus in preajma dascalului sau, ci aceasta fiinta nevazuta.

Acesta ii va calauzi si pasii la intoarcerea in patrie (IV, XIX). $i cum sufletele, de-

savirsindu-se prin practicarea virtutii, tree din paza ingerilor in cea a lui Dumnezeu,
crede ca dascalul sau se afla deja in paza Ingerului celui de mare sfat, adica deja sub
paza Cuvintului lui Dumnezeu (V).
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VI

Acesta ne-a primit cu placere inca din prima zi. (Zic) «intiia zi»,

pentru ca (ziua intilnirii cu acest om) pentru mine este prima, cea mai
importanta dintre toate zilele mele, ziua in care a inceput sa rasara soa-

rele eel adevarat. La inceput ne-a tratat intocmai ca pe niste animate

salbatice, intocmai unor pesti sau pasari prinse in curse sau in navo-

duri, de care not incercam sa scapam si sa fugim, sa plecam de la el

pentru a ajunge la Beirut sau in patria noastra ; a facut totul ca sa ne

apropie lui : ne spunea tot felul de istorioare, pentru a indeparta valul

(despartitor), precum zice proverbul ; lauda, sd pe buna dreptate, filoso-

fia si pe cei care o iubesc, zicind ca numai aceia traiesc frumos §i due

o viata demna de fiin^ele inzestrate cu ra^iune, care-si cunosc menirea

lor. Acestia stiu sa deosebeasca ceea ce este bine de ceea ce este rau,

stiu ceea ce trebuie sa faca si de ceea ce trebuie sa se fereasca. Avea
cuvinte de dispret la adresa ignoran|ei si a celor ignoran^i ; despre aces-

tia zicea ca sint multi, ca au sufletul orbit si ca traiesc asemenea anima-

lelor, ca sint niste rataciti, ca nu-si cunosc rostul, ca nu §tiu §i nici nu
vor sa afile ceea ce este bine si ceea ce este rau. Zicea ca unii ca ace?tia

vad in boga^ie, renume si prosperftatea trupului, bunurile cele mai de

pret si ca de aceea fac mare caz de acestea si le pun inainte la orice
;

de asemeni, prepjiesc in mod deosebit mijdoacele prin care se poate

ajunge la acestea : cariera militara si cea de avocat.

Spunind astfel de cuvinte, m se adresa destul de abiil §i noua si zi-

cea ca am neglijat ratiunea, facultatea cea mad inalta a spiritului. Nu-mi

mai amintesc tot ce ne-a mai spus ti-mp de mai multe zile cu gindul de a ne

face sa imbratisam filosofia. Am fost loviti ca de o sageata de cuvintul

sau inca din prima zi, pentru ca era un amestec de blinde^e si serdozi-

tate, de convingere si constringere. Cu toate acestea, noi ezitam sa ne

dedicam filosofiei, dar ndci nu puteam, si nu stiu de ce, sa ne indepartam

de el, atrasi de cuvintele sale, ca de niste forte nevazute. Zicea, prdntre

altele, ca este imposdbiil a arata Stapinului tuturor cuvenita adorare —
izvorita din acel sentiment propriu numai omulud dintre toate vietud-

toarele..., fara ajutorul filosofiei. Cu astfel de cuvinte si multe altele,

ne-a imobilizat ca pe iniiste vraji{i si ne-a fixat de el, nu stiu cum, intoc-

mai ca si cu o putere divina.

Totodata, ne-a infipt si boldul prieteniei, ascutit si patrunzator,

greu de respins, prin amabiHitatea isi tonul cu care ne vorbea. Se vedea

ca nu vrea sa ne insele si ca din dragoste fata de oameni si dintr-o buna

intenjie, voia sa ne faca partasi ai bumuriilor izvorite din filosofie isi de
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celela'Ite bunuri cu care, mai mult decit pe ceilalti oameni, il daruise di-

vinitatea ; voia sa ne faca partasi ai Dascalului dreptei cTedinte, ai Cu-

vintului Celui mintuitor care duce la desavirsire pe cei care I se ata-

seaza. Odata atasat Lui, nimeni nu mai poate sa I se impotriveasca, pen-

tru ca El este si va fi imparatul tuturor. El, insa, este ascuns si necu-

noscut de cei multi, fie ca ei depun eforturi sa-L cunoasca, fie ca nu, si

nu pot spune ceva precis despre Bl daca. sint intrebati.

Acest om a pus in sufletul nostra, asemenea unei scintei care mis-

tuie totul, dragostea de Cuvintul sfint, care, prin frumusetea sa de ne-

descris, atrage la sine pe toti oamenii si-i face sa arate dragoste fata de

el, prietenul si interpretul sau.

Ranit adinc de aceasta iubire, m-am lasat convins sa las la o parte

dragile mele legi si sa nu ma mai gindesc la patrie, parinti si cei de aici,

pentru care plecaseram. Un singur lucru imi era drag isi ma preocupa :

filosofia si interpretul ei, acest om divin. «$i sufletul lui Ionatan s-a ata-

sat lui David» (I Sam. 18, 1). Aceste cuvinte le-am citit mai tirziu in

Sfintele Scripturi, insa sentimentul descris de ele 1-am incercat mult mai

inainte. Ionatan s-a atasat lui David nu numai trupeste, ci si sufleteste,

cu elementul superior din el. Iar daca se poate face o separare a ele-

mentelor vazute, sufletul nu poate fi constrins la asa ceva, pentru ca

nimic nu-1 poate desparti fara voia sa. Aceasta, pentru ca este liber si

necircumscris intr-un anumit loc, nu poate fi inchis ca intr-o casa. Ni-

mic nu-1 impiedica sa fie acolo unde vrea. Dar mai mult decit atit, el

este acolo sau foarte aproape de locul unde se savirsesc lucrarile care-i

sint proprii naturii sale. A gindi altfel inseamna a-i atribui un loc se-

cundar (si a nu gindi corect despre el).

Ceea ce s-a intimplat cu mine este exact ceea ce s-a spus in aceste

putine cuvinte : «Sufletul lui Ionatan s-a atasat sufletului lui David»
;

s-a atasat si, in virtutea celor zise, sufletele noastre nu vor putea fi

constrinse si nu vor consimti sa se desparta cu usurinta. $i daca poate

fi asa ceva, socotesc ca poate rupe legaturile sfinte ale prieteniei nu eel

inferior, ci eel superior, pentru ca acela a provocat aceste legaturi

sfinte. Nu se spune in Scriptura ca sufletul lui David s-a atasat lui Io-

natan, ci ca sufletul acestuia din urma a fost atasat. Cei superior fiind

siesi suficient nu va cauta cu tot dinadinsul sa fie atasat celui mai pu-

tin bun decit el ; eel inferior, insa, are nevoie de asistenta celui mai bun

decit el si, odata legat de acesta, simte nevoia de a-i ramine atasat.

Primul, raminind nemiscat in afara acestei comuniuni, nu sufera pa-

guba ; oeluilalt, insa, astfel de legaturi ii sint folositoare.
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Prin urmare, de eel superior depinde sa formeze aceste legaturi, iar

de eel inferior sa le cultive, fund constrins sa nu le rupa.

Pentru aceleasi motive constringatoare, acest David ne tine acum

strinsi de el <si nu putem rupe aceste legaturi, chiar daca am voi. Chiar

daca ne vom indeparta de el, nu ne va Slobozi sufletele, ci ne va tine

atasati lui, dupa cuvintul divin.

VII

Asadar, dupa ce ne-a cercetat in fel si chip, atunci cind a ajuns la

un rezultat bun, iar noi ne-am hotarit sa raminem linga el, a inceput lu-

crul, asa cum face bunul agricultor, care are la indemina fie un teren

necultivat <si neroditor, saturat de sare sau cenusa, pietros sau nisipos,

fie un teren care nu este intru totui steril, ba din contra foarte bun,

dar lasat in paragina, acoperit de tufe salbatice si greu de lucrat ; sau

cum face gradinarul iscusit, care altoieste pe planta salbatica, produ-

catoare de fructe amare, lastarul aducator de fructe bune ; implantat pe

tulpina arbustului salbatic, altoiul creste impreuna cu acesta, se trans-

forma intr-o planta unica in felul ei, o pianta ce poarta fructe pe un

trunchi steril, asa cum este cazul smochinului roditor altoit pe trun-

chiul smochinului salbatic. Exista, deci, doua posibilitati : fie ca planta

este salbatica si neproductiva, iar gradinarul, cu abi'litatea sa, o face

productiva, fie ca planta este produotiva, dar nefiind tratata dupa cu-

viinta, adica nefiind curatata, nici udata, se usuca, se sufoca de numa-

rul mare de ramuri care cresc in dezordine, fara sa ajunga lla maturi-

tate deplima si sa aduca roade, pentru ca ramurile se stingheresc reci-

proc.

Asa eram noi cind ne-am atasat acestui om. El, insa, asemenea agri-

cultorului, ne-a aratat grija cuvenita ; mai initii, pentru ca nu s-a mul-

tumit cu aparentele, ne-a scormonit intocmai ca si cu sapa fondul intim,

prin diferite intrebari. Vazind ca acest fond nu este cu totul neproduc-

tiv, a scormonit in continuare si a facut totul pentru a-1 face apt pentru

aceasta. Spinii si palamida, iarba si plantele salbatice de tot felul, pe

care sufletul nostru agitat le producea in dezordine si din belsug, pe

toate le-a taiat ^i le-a interzis.

Se apropia de noi in felul socratic ; la inceput ne poticneam de cu-

vintele sale si ne aratam indarataki, ca niste cai salbatici care trag

in laturi si alearga dezordonat, mai pe urma, insa, cuvintele sale ne

convingeau §i ne constringeau intocmai ca niste zabale. La inceput ne-a
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venit greu sa-i ascudtam cuvintud, pentru ca nu eram obismuiti sa ur-

mam sfatul ratiunii, de$i ea este purificatoare.

Cind ne-a pregatit indestul si ne-a facut apt! sa primim cuvintele

dreptatii, atunci le-a aruncat din belsug, ca intr-un pamint bine ducrat,

afinat, gata sa germineze semintele pe care le-a primit. Le-a aruncat cu

toata grija, la momenitul oportun, a folosit cuvintele care se cuveneau
si a implinit lucrul care trebuia. Tot ceea ce in suflet — fie prin natura

sau datorita excesuilui de hrana — devenise aspru si imi era strain, a

fost indepartat cu delicate^e de cuvinteile sale simple, care, maiestrit

impletite, deveneau o ftrama dmposibil de destramat.

Ne trezea din somnolenta, dar nu avansa prea mult, pentru ca nu

cumva din cauza lungimii sau subtilit&tii celor spuse, sa cadem in inac-

tivitate. In felul nostru, eram lipsi^i de judecata ?i foarte indrazneti ?

obisnuiam sa acceptam fara discernamint tot ceea ce se spunea si con-

traziceam adesea pe aceila care spunea adevarul.

El incerca prin discursurile de care am vorbit si prin diferite alte

metode — pentru ca filosofia are multiple aspecte — sa ne obisnuiasca

sa nu aprobam sau sa respingem la intimplare o afirmatie, ci dupa ce a

fost cercetata cu luare aminte. Multe opinii aparent serioase si adeva-

rate auzisera urechile noastre si le aprobasera, desi ele erau mincinoase

si viclene ; el, insa, ne arata ca fuseseram in§elati si ca aprobaseram

pareri care nu meritau. Auzisem si opinii serioase, pe care, insa, expri-

mate in cuvinte simple, le consideram minciuni nedemne de crezare si

le respingeam ; da indemnul sau, de-am cercetat cu atentie si aflindu-le

adevarate, am aprobat ceea ce mai inainte am respins.

Intr-un cuvint, ne-a invatat sa cercetam aprofundat afirmatiide §i sa

nu ne limitam la aparente — care puteau fi simpie inselatorii $>i sofisme

— sa vedem ce ecou au la cei din jurul nostru, sa luam aminte daca

nu cumva sint falsuri, chiar daca la prima vedere par a fi adevarate.

Asa ne invata sa cercetam cuvintele si afirmatiile. Nu o facea in felul

retorilor fadmosilor greci, care isi pierdeau timpud cercetind daca. in

limba folosita s-a strecurat vreun cuvint strain sau este curat gre-

ceasca ; acest studiu este fara importanta si nu este necesar. El, insa,

invata ceea ce este necesar atit grecilor, cit si barbarilor, celor inte-

lepti si celor neintelepti, intr-un cuvint, pentru a nu lungi vorba refe-

rindu-ma la tot felul de ocupatii — tuturor oamenilor, oricare ar fi fe-

lud lor de viata, pentru ca toti oamenii se preocupa de ceva 9i cu totii

trebuie sa ia aminte sa nu se iaiseile.
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VIII

El forma atit partea superioara, cit si pe cea inferioara a sufletului 13
;

pe cea superioara cu dialectica, pe cea inferioara cu stiinjele naturii,

atragindu-ne atent,ia asupra maret,iei, mimunatiei si ordimii din lumea
creata. Explica fiecare lucru : mai intii vorbea despre natura lui, apoi

il desfacea, foarte abil, in elementele sale si vorbea despre fiecare din-

•tre ele. Analiza fenomenele si demonstra schimbarile din lume cu argu-

jmente pe care, in parte, si le insusise de la altii, in parte le descoperise

el insusi, ajungind pe calea rat,iunii la iconomia sfinta a universului, la

•existenta Fiint,ei celei mai presus de fire. Ne invat,a fizica, acea stiinta

inalta si admirata de toti, si celelalte discipline la fel de importante ca :

•geometria, draga tuturor, ale carei date nu pot fi puse la indoiala, si as-

tronomia, stiinta inaltimilor. Pe toate acestea ni le vira in cap, printr-un

iel care ii era propriu. Facea din geometrie fundamentul tuturor stiinte-

lor, leaganul lor eel sigur, iar cu ajutorul astronomiei ne urea pina la

cele mai inalte ; cu fiecare lectie, ne urea intocmai ca pe o scara, pina

la cer.

IX

Gindul eel mai important care il muncea, gindul care preocupa pe

•oricare om atunci cind aduna tot ceea ce este bun din toate disciplinele

si in mod deosebit din studiul indelungat al filosofiei, intocmai ca din-

tr-o gradina bogata, era acela de a sadi in noi dumnezeiestile virtuti

morale 14
, care due la o stare de calm, de potolire a instinctelor.

13. Dupa Origen, sufletele gre?ind au fost trimise de Dummezeu in trupuri pen-
tru a fi pedepsite. Odata cu trupul, sufletului i se adauga si o parte inferioara, aceea
in care se nasc poftele cele rele, instinctele si inclinarile spre pacat. Sufletele se pu-
rifica prin efort continuu in practicarea virtutii. Aceasta purificare incepe aici pe
pamint, se continua si se desavirseste in cealalta viafa. Atuinci sufletul, impins de
un impuls firesc se apropie si se uneste cu Dumnezeu, devenind una cu el. Afirmind
acestea, Origen nu are conceptie panteista. Pentru ca in acest proces de unire a su-

fletelor cu divinitatea ipostasele umane nu dispar. Vezi : Origen, Comentar la loan,

1, 16, in «Corpul berlinez» IV, p. 20.

Sf. Grigorie nu da o indicate ca ar sustine teoria trihotomica a dascalului sau,

insa referitor la sufletul omenesc are o invatatura asemanatoare cu a acestuia. El vor-

beste despre o natura originara buna a sufletului, careia i s-a adaugat o parte infe-

Tioara, in care se nasc tnclinatiile cele rele. Printr-un efort sustinut sufletul se scutura

de aceasta parte adaugata ulterior si se reintoarce la puritatea sa naturala. Partea su-

perioara a sufletului, aceea care trebuie sa biruie, aceea pe care o cultiva cei desa-
virsiti, este ratiunea (voui;). Aceasta primeste un alt element, pe duhul (uvEujxa), care-1

face partas divinitafii (III ; VIII/IX).

14. Purificarea inteligentei se face prin virtuti $i in mod deosebit prin asceza
(VII). Virtutea face pe om asememea cu Dumnezeu (&EoetBeia) pentru ca virtutea este

comuna omului §i lui Dumnezeu, cu deosebirea ca, pe cind pentru om este ceva ac-

cidental, capabil de crestere $i imputinare, pentru Dumnezeu virtutea este ceva care

tine de insasi natura Lui. Prin virtute se ajunge la echilibru sufletesc si la liniste,

omul nu mai este tulburat de nimic, devine aica8i]C (IX). Dintre virtuti distinge in

primul rind prudenfa (fpovrjaic), infelepciunea (aofpoauvl), dreptatea (8txaio<ruvl) si bar-

batia (ov8psta) (IX—XI). In rindul al doilea urmeaza rabdarea (uTtofiov^) ?i dreapta

teredinta (euaegEta) (XII).
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Intr-adevar, el incerca sa ne leeuiasca de dureri, sa ne faca inac-

cesibili raului, sa ne faca disciplinati, echilibrati, asemenea lui Dumne-
zeu si fericiti. Urmarind acest scop, incerca sa ne modeleze felul nostra

de a fi prin cuvinte blinde si infelepte, care ne constringeau in acelasi

timp. $i nu numai cu cuvintul, ci si cu fapta ne inva^a, asa incit din

privirea si contemplarea acestora, sufletul nostra dezordonat era cori-

jat, se trezea de la stare-a de confuzie la alta de ordine si disciplina.

Voia ca sufletul nostru sa se contemple oa intr-o oglinda, sa vada atit

partea lui cea rea, irationala, — inceputuriile si radacinile relelor, lo-

cul unde se nasc in noi pornirile cele nesabuite, cit si partea lui cea

buna, rationala, izvorul celor bune, care, daca ar domina, i-ar permite

sa ramina calm si nevatamat. Vazind toate acestea, in mod firesc, sa

indeparteze si sa respinga tot ceea ce se naste din principiul eel rau,

toate josiniciile care ne coplesesc si ne sufoca si anume : desfriul, pla-

cerile, poftele, tristetea si frica si tot puhoiul relelor ce le urmeaza ;

sa se impotriveasca si sa respinga aceste rele, chiar de la nasterea

lor, sa nu le lase sa creasca citusi de putin, ci sa le faca sa dispara si

sa moara, iar pe de alta parte sa cultive tot ceea ce este bun de la nas-

tere si sa intretina pina la desavirsire. In felul acesta iau nastere an

suflet virtutile dumnezeiesti : intelepciunea, care dirijeaza indlinarile

sufletului si imparte lucxurile in bune sau rele ; cumpatarea, care retine

doar ceea ce este bun de la inceput ; dreptatea, care face sa se dea fie-

caruia ceea ce este al sau ; barba^ia, care le conserva pe toate.

Asadar, nu numai prin cuvinte ne invaja ceea ce este bun si ceea

ce este rau, ceea ce trebuie facut si ceea ce nu trebuie facut. Pentru ca,

o stiintS este zadarnica si nefolositoare daca cuvintul este separat de

fapta, asa incit eel intelept nu face ceea ce trebuie facut si nu evita

ceea ce trebuie evitat, ci numai aratS acestea ; or, astfel de intelepti

mai vedem inca. Despre cumpatare zicea ca este puterea care oe arata

ceea ce trebuie ales si ceea ce trebuie evitat. N-avem nici o dovada

ca filosofii ceilalti, mai ales cei mai noi (adica stoicii), care dealtfel

sint tari in cuvint, au cunoscut-o. Eu i-am admirat adesea cind spuneau

ca virtutea face pe om asemenea lui Dumnezeu si ca omul intelept este

egal pe pamint cu Dumnezeu. Ei vorbesc despre intelepciune, dar ni-

meni nu face faptele ei, vorbesc despre cumpatare, dar nimeni nu in-

vata ceva din cele ce spun ei. La fel fac si cu dreptatea si cu barbatia.

El discuta mai pu|in despre virtuti, isi mai mult ne indemna la fapte, iar

la fapte ne indemna mai degraba prin faptele decit prin vorbele pe care

ni le spunea.
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X

Eu rog pe filosofii de azi, pe care i-am cunoscut personal sau din

auzite, sa nu se supere de cele ce voi spune acum ; sa nu creada cineva

ca ceea ce voi spune acum, spun din prietenie fata de acest om si din

ura fafa de ceilalti filosofi. Mai mult decit oricare altul, as fi vrut sa-i

iubesc pentru discursurile lor, sa-i laud eu insumi si sa aud despre ei

cele mai frumoase cuvinte. Insa aceasta este situatia si din cauza lor

este defaimat aproape de toti oamenii pina si numele filosofiei. In ceea

ce ma priveste, as fi preferat sa ramin un ignorant, decit sa aflu ceea

ce invata ei ; cred ca nici nu trebuia sa ma apropii vreodata de ei. Stiu

eu, poate nu gindesc eu corect. Sa nu creada cineva ca spun toate aces-

tea fiindca am retineri fata de filosofii din afara lumii crestine sau pen-

tru ca vreau sa laud pe acest om. Sa fiti siguri ca cuvintul nostru nu va

fi pe masura faptelor sale si ca nu poate fi vorba despre flatare. Nu ne

inarmam cu vorbe alese si nu invocam motive ireale pentru a-1 lauda

;

nici cind eram adolescent si inva|am elocinta populara de la un retor,

nu-mi placea sa laud si sa flatez pe cineva impotriva realitatii. De aceea,

nici acum, avind intentia de a-1 lauda, nu cred ca se cuvine sa-i cobor

pe altii pentru a-1 inalta pe el ; ba chiar as vorbi rau despre acest om,

daca, pentru a-i face elogiuil am compara viata lui sfinta cu greselile

altora. Nu ne inselam in aceasta privinta. Eu voi spune doar ceea ce stiu,

fcira a-1 compara cu cineva sau a in^ela pe cineva.

XI

As zice ca el este primul si singurul care m-a convins sa studiez

filosofia grecilor si prin purtarea sa m-a convins sa iau aminte la pre-

ceptele mora'lei si sa ma conformez lor, pentru ca ceilalti filosofi n-au

reusit sa ma convinga, dat fiind ca invatau lucruri corecte, dar, din

nefericire, nu le si puneau in practica. Desigur, la inceput nu i-am citit

pe toti, ci numai pe citiva care se erijau In dascali, dar toti isi margi-

neau filosofia la cuvinte. El, insa, a fost primul care m-a indemnat prin

cuvinte sa studiez filosofia, dupa ce mai intii m-a indemnat la aceasta

prin fapte. El nu se multumea sa spuna cuvinte studiate, ba uneori con-

sidera ca nici nu trebuie sa spuna ceva, daca cele spuse nu sint spuse

cu sinceritate si nu sint puse in practica
;
incerca sa se asemene cu

omul corect descris de cuvintul sau, sa fie — as zice — prin viata sa,

exemplu de om intelept. Dar, pentru ca mai inainte am spus ca cuvintul

nostru urmaraste sa spuna numai adevarul si ca nu va fi coplesit de
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sentimantalism, eu zic ca el nici macar ou era un filosof. Desigur, si

daca as spune asa ceva, as spune adevSrul, dar pentru moment las la o

parte toate acestea. Eu mi voi spune, deci, ca el era un exemplu de

filosof, un filosof perfect, dar ca dorea foarte mult acest lucru si ca isi

dadea silinta — peste puterile omenesti — as zice — sa devina asa ceva.

Iar pe noi, pe de alta parte, se straduia sa ne formeze im acelasi fel, de

a fi nu numai cunoscatori ai poftelor, ci si stapini ai lor ; ne indemna

sa facem fapte si sa spunem cuvinte potrivite, oferindu-ne odata cu teo-

ria nu o mica parte din fiecare virtute, poate chiar virtutea intreaga,

daca am fi putut-o cuprinde. El ne constringea, daca se poate spune asa,

sa practicam virtutea si sa ne conformam viata impulsurilor sufletului.

Ne indemea sa ne ferim viata de prea muMe preocupari, de tumuitul

pietii publice ; ne indemna sa ne examinam pe noi insane si sa ne ocu-

pam de cele ce cu adevarat merits. Or, aceasta inseamna a practica

dreptatea, aceasta este adevarata dreptate, pe care unii filosofi au de-

seinnat-o prin nojiunea de activitate personals singulars, despre care

au zis ca aduce fericirea atit celor ce o practica, cit si celor ce se apro-

pie de ei.

Intr-adevSr, ce este mai propriu sufletului si ce poate fi. mai demn

de el, decit sS se ocupe de el insusi, fara sa priveasca in afara, fara sa

se ocupe de treburile altora, fSra sa flecareasca — lucrul eel mai rau

dintre toate — ci sa priveasca introspectiv, spre propria sa viaja, sa se

dedice siesi si sS practice virtutea ? Acest om ne forma in felul acesta

sa practicam dreptatea si ne obliga le aceasta, daca trebuie sa zic asa.

Ne indemna sa fim prudenti, atenfi la sufletul nostru, sa vrem sa ne

cunoa^tem si sa incercam a ajunge la Jinta propusa. Lucrul eel mai bun

din cite au spus filosofdi, atribuit celui mai intelept dintre ei, apare ca

o porunca prea inteleaptS : Cunoa$te-te pe tine insuti. Cei de demult

au avut dreptate cind au afirmat ca aceasta judecata este infeleaptS si

ca intelepciunea este aceeasi la oameni si la Dumnezeu ; ca da-torita ei

sufletul ajunge sa se priveasca intocmai ca intr-o oglinda, ca vede re-

flectindu-se in ea intelepciunea divina, ca daca intra in comuniune cu

aceasta, urmeaza calea inefabila care duce la indumnezeire. Prin urma-

re, ne forma intelepti si tari
;
intelepti prin faptul de a da prioritate su-

fletului, tari prin faptul de a pune in practica cele hotarite de el, fara

a ne indeparta de bunavoie sau din constringere de la ele, observind ci\

tarie ceea ce s-a zis. Zicea ca aceasta virtute este aceea care face sa

fie tinute hotSrlrile.
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XII

Totusi, cu tot zeluil sau, el n-a reusit sa ne faca intelepti, cumpatati

si tari, din oauza molieiuniii si nepasarii noastre. ffintr-adevar, noi nu

posedam nici una dintre virtutile omenesti sau divine, nici nu ne apro-

piem de ele, ba chiar sintem departe de ele. Pentru ca aceste virtuti sint

foar.te mari si inalte si la nici una nu se poate ajunge daca Dumnezeu

nu ne da putere. Noi n-avem inclinatii firesti spre ele si marturisim ca

nu ne simtim in stare sa ajungem la ele. Peotru ca noi n-am facut, din

cauza moliciunii si leneviei noastre, tot ceea ce trebuie sa faca toti cei

ce doresc cele bune si cauta desavirsirea. Sintem inca departe de a fi

drepti si intelepti si de a poseda vreuna din aceste virtuti. Acest om
admirabil, prietenul si crainicul virtutilor, ne-a facut sa le iubim demult

cu cea mai aprinsa dragoste, singurul lucru, poate, care i-a fost posibil.

El ne-a inspirat, gratie virtutii sale, dragoste fata de frumusetea drep-

tatii, al carei chip de aur ni 1-a aratat noua, dragoste de intelepciunea

:ea adevarata, de toti cautata si indragita, dragoste de cumpatarea

care face asemenea lui Dumnezeu, care aduce echilibrul si pacea sufle-

tului, dragoste de barbatia cea minunata, de rabdare si mai ales nevoia

launtrica de a adora pe Dumnezeu, despre care se zice ca este mama
tuturor virtutilor pentru ca ea este baza si scopul tuturor virtutilor

;

avind-o pe aceasta, le dobindim si pe celelalte cu usurinta, acele vir-

tuti care invrednicesc pe omul credincios sa devina prieten si crainic

al lui Dumnezeu ; pentru ca virtutile il fac demn si curat si-1 insotesc

ra Dumnezeu intocmai ca un bun cirmaci si un preot intelept.

Scopul tuturor oamenilor nu este altul, dupa parerea mea, decit

acela de a ajunge la asemanarea cu Dumnezeu, prin cuget curat si de

a ramine intru el.

XIII

Ce sa mai spun despre zelul sau ca noi sa ne insusim invatatura si

morala teologica si cit era de circumspect in toate ! Apoi, cit efort ne

cerea noua pentru a ne instrui temeinic in legatura cu tot ce s-a spus

despre Dumnezeu, ca nu cumva sa gresim in legatura cu lucrul eel mai

important si anume, in legatura cu Cel ce este cauza tuturor. Exdludem

doar scrierile celor care sustin ca nu exista Dumnezeu, nici Providenta,

ca unele care nu slujesc acestui scop. Voia sa studiem si sa frecventam

operele tuturor filosofilor, fara a prefera sau dispretui pe vreunul dintre
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ei, fie el grec, fie barbar, ci sa-i ascuiltam pe toti 15
. Acest sfait era foarte

intelept. Pentru ca se temea ca nu cumva ascultind §i preferind pe vre-

unul, ca si ciind ar define simgur adevarul — lucru dealtfel imposibil —
si sa ne ramina la suflet, sa ne modeleze precum vrea si sa me faca

adeptii sai, incit sa nu ne mai putem debarasa de invataturiile lui, asa

cum se intimpla cu lina muiata intr-o vopsea ce nu se mai ia. Pentru ca

cuvintul oamenilor este abiil, patrunde cu sofismele lui in urechi, se

intipareste in minte §i se prezinta ca singurul adevarat, iar pe cei pe
care ii convinge, ii face sa-1 iubeasca cu adevarat $i sa nu-1 scoata din

sufletuil lor, chiar daca este mincdnos si ioselator
; el ii tine pe acestia

ca un vrajitor, aviind in cugetul sau chiax pe eel inselat.

Sufletul omenesc este usor de sedus prin cuvint isi este gata sa-si

dea asentimentul inainte de a cerceta faptele §i inainte de a formula

judecati, fie din oauza naucirii i?i a propriei sale slabiciuni, fie din cauza

subtilitatii rationamenitului
f renunta u^or la o cercetare atenta a fap-

telor isi se lasa prada, fara mari dificultati, unor rationamente si pareri

false, care ratacesc atit pe cei care le emit, cit si pe cei care le urmeaza.

$i aceasta nu este totuil ; daca cineva ar vrea sa examineze faptul daca

rationeaza cored sau nu, parerea ce si-a facut-o nu-i permite aceasta,

ci-1 tine legat de ea, intocmai ca un tiran neimblinzit.

XIV

Oare, nu deosebirile de vederi simt acelea care due la certurile

dintre filosofi ?, nu acestea ridica pe unii contra altora pentru ca unii

tin una, altii tin alta ? Toti se vor filosofi si pretind ca sint stapiniti

mereu de acest gind, fie ca sint la inceputul contaotului cu ea, fie ca

au practicat-o destul ; mai mult, acestia pretind ca nutresc o si mai mare

dragoste pentru fdilosofie, dupa ce, sa zicem asa, au gustat-o, dupa ce au

studiat-o indedung, decit atunci cind erau in drum spre ea, dat fiind ca

15. Origen avea o admiratie deosebita pentru filosofie. El insu?i avea o solida
forma{ie filosofica, pe care a capatat-o in deosebi la $coala nu mai putin celebru-
lui Amonlus Saccas. Vasta lui informare se reflecta in deosebi in lucrarea indreptata
impotriva lui Cels. O multime de termeni filosofici si multe din cugetarile filosofilor au
intrat in sistemul sau de gindire. Astfel, termenii cu care se exprima in legatura cu
Dumnezeu si lumea sint — in cele mai multe cazuri — platonici. In probleme de antro-
pologie si morala se inspira din Aristotel. Stoice sint afirmatiile sale in legatura cu
originea si reinnoirea lucrurilor, clasificarea elementelor sufletesti, problemele vietii

morale. Celelalte scoli, insa, au actionat mai putin asupra spiritului sau.

Origen nu ascunde formatia sa filosofica. El merge pina acolo incit sa declare,

asa cum facuse inaintea sa Clement, ca unii filosofi au descoperit pe cale rationala
adevaruri conforme cu Legea lui Dumnezeu. El, insa, nu impartaseste totdeauna entu-
ziasmul lui Clement pentru intelepciunea profana. Un argument care-1 determina la a-

ceasta este faptul ca ea s-a aratat neputincioasa in corectarea moravurilor (Contra lui

Cels VI, 3). Vezi G. Bardy, Origene, in «Dict. de Theol. Cathol.» 11, 1, col. 1511—1513.
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la inceput erau fara experiemta. Ei, insa, dear vorbesc asa, dar nu si iau

aminte la cei de alta parere.

Nici unui dintre adeptii vechilor filosofii n-a convins pe vreunul

dintre adeptii curentelor celor noi sau pe vreun peripatetician

sa imbratiseze ideile sale, ori invers ; intr-un cuvint, nimeni n-a con-

vertit pe nimeni. Pentru ca. nu este usor sa convingi pe cineva sS-si

schimbe parerile si sa fie de acord cu tine ; ar face aceasta daca acest

fapt s-ar fi imtimplat la inceput, inainte de a fi intrat in contact cu di-

ferite curente filosofice, pe rind sufletuil sau nu se preocupa de acestea.

Atunci, insusindu-isi parerea sugerata, s-ar fi opus, pentru acelea^si mo-
tive, parerii la care tine acum. Asa cugeta dragii nostri filosofi greci

prea abili in cuvint si foarte doritori de dispute. Fiecare deolara ca sin-

gura adevarata parerea pe care a cunoscut-o din intimplare la inceput

si. considera parerile celorlalti filosofi drept inselaciuni si fleacuri. Ni-

mic nu-i determina sa-isi schimbe parerile, nici dovezile, nici convinge-

rea. Ca sa spun adevarul, ei nu sint condusi de alta ratiune, decit de

zelul lor irational, de nici o judecata in discernerea parerilor, decit de

intimplarea cea fara judecata ; fiecare tine la parerile la care din intim-

plare a ajuns la inceput si, ca si cind ar fi inlantuit de ele, nu mai poate

da atentie si altora. Dar acestia nici macar nu incearca sa demonstreze

rational veridicitatea parerilor lor, sa arate ca opiniile adversarilor

sint minciuni, pentru ca ei fara de minte s-au lasat prada in zadar pare-

rilor la care au ajuns la inceput. Ei au dus la ratacire pe discipolii lor

in toate directiile §i, ceea ce este si mai grav, in legatura cu cunoasterea

si dreapta adorare a lui Dumnezeu... Ei ramin in continuare, intr-un

anume fel, inlantuiti in aceste pareri si nimeni nu poate sa-i elibereze

usor de ele. Sint asemenea unui smirc de netrecut pe o cimpie imensa,

un smirc care nu permite celor ce au cazut in el sa se intoarca, nici sa-1

traverseze pentru a se salva, ci ii tine in el pentru totdeauna. Sint ase-

menea unei paduri imense, stufoase si inalte, in care intrind un calator,

este impiedicat sa mai iasa din ea. El gaseste mereu drumuri noi, se

avinta pe ele, gindind ca unul ii va permite sa iasa din ea, face multe

inconjururi, dar toate drumurile due numai catre interior, pentru ca sint

drumuri numai ale padurii. In cele din urma, calatorul epuizat renunta

sa mai iasa din padure, ca si cind pamiwtul ar fi acoperit de ea, ca si

cind pe pamkit n-ar fi vreun loc loouit isi vrea sa ramina aid. Isi face

locuinta si vede adci in padure locul eel mai confortabil.

Aoesti filosofi mai sint asemenea unui labirint care nu are decit o

intrare. Intrind cineva prin singura intrare care se vede, fara sa banu-
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iasca din afara Sncurcatura in care se avinta, imainteaza pina la mijloc,

admira privelistea oe se desfasoara imaantea ochilor, comstructia foarte

ingenios aJcatuita, cu muffite intrari si iesiri, dar cind vrea sa iasa nu
mai poate pentru ca este inchis inauntru printr-un sistem intocmit cu

abilitate. Dar eu as zice ca nu exista un labiirin<t atit de complicat, o pa-

dure atit de deasa isi un smirc .aftit de infricosator, care sa tina pe cei

care s-au avintat in ele, intocmai ca inva^atura acestor filosofi, atunci

cind urmeaza initru totuil parerea cuiva. Or, pentru ca sa nu patim ace-

lasi lucru, intocmai ca isi cei mai mul^i, acest om nu ne facea cunoscuta

doar o singura iscoalS fiilosofica, nu accepta ideea ca o singura doctrina

sa ne calauzeasca, cd ni le fScea cunoscute pe toate. El insuisi mergea

cu noi, mergea inainte, ne ducea de mina ca intr-o calatorie, ca nu cum-

va sa intilnim in drum ceva intortocheat, ascuns si inselator. Ca un a-

devarat maestru, cunoscind totuil, obisnuit cu totuil, datorita faptului ca

frecventase indelung scolile filosofice, cu capul sus, el arata siguranta

si intinzind mina ii aducea la suprafata, ii sailva pe cei care se scufun-

dau. El alegea de la fiecare filosof si ne oferea tot ceea ce era adevarat

si folositor pentru credinta si in aceilasi timp ne atragea atentia asupra

a ceea ce era mtociuna.

XV

Ne sfatuiia mereu sa nu preferam vreun filosof, nici macar pe eel

socotit de toti ca fiiind eel mai in^elept, ci sa dam ascultare doar lui

Dumnezeu si profetilor Sai. El insusi explica si interpreta ceea ce este

expus enigmatic si mai putin clar in Sfintele Scripturi. (Cauzele obscu-

ritatii unor texte) sint multiple : fie ca Dumnezeu nu s-a exprimat pe

intelesuil tuturor, ca nu cumva cuvintul divin sa patrunda gol si neaco-

perit in sufletul oelor nevrednici ; fie pentru ca descoperirea divina,

foarte clara §i foarte simpla prin natura ei, ne apare mai putin clara si

chiar obscura din cauza' ca ne-am indepartat de Dumnezeu <si ne-am

dezobisnuit sa-L intelegem ; fie pentru ca Scnipturile s-au scris intr-un

timp foarte indepartat, — eu n-as putea sa spun. In tot cazul, el explica

si arunca lumina asupra a ceea ce era expus mai putin clar, pentru ca

stia sa asculte de Dumnezeu cu muilta infelepciune. Nu este exclus ca

aceste descoperiri sa nu aiba, prin insasi natura lor, nimic intortocheat

si neclar pentru el, pentru ca el este singuruil dintre oamenii de astazi,

pe care ii cunosc personal sau din auzite, care si-a obisnuit sufletul cu

lumina cdara a descoperirilor ilui Dumnezeu si este in stare sa invete si

pe altii. Cred ca Stapinull tuturor, Care s-a salasluit in profeti, prietenii

3 — SfJntul Grigorie Taumaturgul
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lui Dumnezeu, si le-a insuflat fiecare cuvint tainic si divin, 1-a onorat 9"i

pe el a fi prietenul lui Dumnezeu si interpretul acestor descoperiri.

Ceea ce s-a spus prin aceia doar in ghicitura, acelea se lamurese

prin acesta. Cele cite a poruncit Dumnezeu prin aceia ca un stapin atot-

puternic, a dat acestuia sa explice si sa ilamureasca. Astfel, daca doreste

cineva sa inve|e si sa se imstruiasca llinga eil, fie acesta cu sufletul as-

prit si fara credinta, se va simti — sa zic aisa — constrins sa ramina cu

el, sa i se incredinteze lui §i sa asculte pe Dumnezeu.

Ca el poate llamuri toate acestea se datorei$te, dupa parerea

mea, faptului ca este in comuniune cu Duhul Sfint ; de puterea Duhului

Sfint au nevoie atit cei ce profetesc, cit §i cei care asculta de profeti,

daca Duhul insusi care a vorbit prin el, nu i-a dat darul intelegerid cu-

vintelor sale, asa cum rezulta din spusede Sfintei Scripturi : «Cel care

inchide, aceia poate sa si deschida si nimeni altul» (Isaia 22, 22 ; Iov

12, 14 ; Apoc. 3, 7). Deci, Cuvintul divin este eel care deschide ceea ce

este inchis $i limpeze^te ceea ce este expus enigmatic. Acest om
a primit de la Dumnezeu eel mai mare dar §i partea cea mai buna, din

partea cerului, anume pe aceia de a intelege lucrurile lui Dumnezeu, ca

si cind Dumnezeu i-ar vorbi, si de ,a fi interpretul lor, de a le explica

oamenilor, ca ace§tia sa le auda si sa le int/eleaga. De aceea, alaturi de

el, nimic nu era de neexplicat, nimic ascuns si inaccesibil ; din contra,

era posibil sa studiem linga el onice cuvimt, venind de la barbari sau

greci, orice cuvint cu caracter tainic sau politic, divin sau omenesc,

pentru ca vorbea fara refinere despre toate, iar noi scrutam totul, ne

infruptam si ne umpleam sufletul de toate buinurile. Fie ca era vorba de

adevaruri mai vechi, fie de invataturi mai noi carora li se poate da

acest nume, noi staruiam asupra lor si gaseam in ele admirabile surse

de reflectare.

Intr-un cuvint, pentru noi era un adevarat paradis, replica a mare-

lui Paradis al lui Dumnezeu, in care nu aveam indatorirea sa lucram

pamintul acesta de jos, nici sa hranim trupud §i sa-1 ingreuiem, ci ne

preocupam sa sporim insusirile sufletului, intocmai ca pe niste plante,

pe care le-am sadit noi insine sau au fast sadite in noi de Creatorul tu-

turor, spre bucuria ?i desfatarea noastra.

XVI

Acesta a fost adevarat paradis al desfatarii, bucuria cea adevarata,

de care am avut parte in acest timp. Ann n-au fost putini si totu?i timpul

a fost scurt, dat fiind ca i se pune capat odata cu plecarea noastra
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de aici. Nu sthi ce s-a intimplat, nici nu stiu ce am gresit ca. trebuie sa

plec. Nu 'Stiu ce trebuie sa zic ; sint ca urn al doilea Adam alungat din

Paradis ; am inceput sa vorbesc, eu care trSiam fericit ascultiud in ta-

cere pe dascallul meu vorbind.

O, de-as putea si acum sa ascult in tacere si de a nu face pe dascal

sa asculte ! Ce nevoie ar fi sa spun toate aceslea, daca n-ar trebui sa

plec, ci sa ramin ? Cred ca acestea sint urmarile vechii amagiri, iar pe-

depsele celor de demult ma asteapta. Cred ca iarasi ma arat ca un ne-

supus, ca iarasi indraznesc sa oalc cuvintud lui Dumnezeu, acum, cind

trebuie sa ramin in preajma acestor invatatuiri $i sa staruiesc in ele.

Ma due, fugind de aceasta viata fericitS, asa cum a fugit acel om de la

fa^a lui Dumnezeu si ma intorc in pamintul din care am fost luat (Gen.

3, 19).

Deci, voi minca pamint in toate zilele vietii mele de acolo (Gen. 3,

14) si voi lucra pamintul care nu-mi va rodi decit spina si palamida

(Gen. 3, 18), sufletul imi va fi coplesit de dureri si griji apasatoare, dupa
ce voi parasi aceasta ocupatie buna si frumoasa. Ma intorc spre cele

pe care le parasisem, spre pamintul din care am plecat, ma intorc la

famdilia mea de aici de pe pamint, ma intorc la casa tatalui meu ; las

pamintul eel bun, despre care n-am stiut la inceput ca este patria mea
cea buna, imi las parintii pe care abia i-am cunoscut ca paring ai sufle-

tului meu, las casa in care parintele nostru isi duce cinstit via^a impre-

una cu ceilalti fii ai sai. li las fara rusine si cu nevrednicie ^i ma intorc

iarasi acolo de unde am plecat.

Se spune ca un fiu oarecare, dupa ce si-a luat partea de mostenire,

cealalta raminindu-i fratelui sau, a parasit pe fatal sau, voind sa se

duca intr-o tara indepartata. Acolo, ducind viata destrabalata, a risipit

averea parinteasca. In cele din urma, ajungind sarac, s-a angajat sa

pazeasca porcii si, constrins de foame, dorea sa se infrupte din hrana

porcilor, fara sa aiba parte nici de aceasta. Suporta, deci, pedeapsa vie-

tii sale destrabalate, a faptului ca schimbase masa imparateasca a tata-

lui sau cu hrana porcilor si cu slujba de porcar, pe care nu le prevazuse

{Luca 15, 11—32).

Se pare ca plecind, noi vom avea o soarta asemanatoare acestuia,

cu deosebirea ca nu ducem cu noi toata averea care ne revine. Vom
pleca, totusi, fara sa luam cu noi cele ce merits, ci pe cele ce nu merits,

si ISsSm cu tine si linga tine cele ce ne-au placut si am iubit. De acum

toate vor fi triste
;
pacea va fi tulburata de zgomot, viata linistita si or-

donata va fi inlocuita, ca de o grea robie, de dezbaterile din pietele



36 SFlNTUL GRIGORIE TAUMATURGUI.

publice, de procese §i de parada. Nu va mai fi timp de preocupari supe-

rioare, nu vom mai vorbi despre revelatia divima, vom vorbi despre tre-

burile omenesti — fapt comsiderat a fi un blestem, chiar c?i de un profet

(Ps. 16, 4). Va trebui sa abordam problemele celor pacatosi. Acestea vor

fi, intr-adevar, oa o noapte care urmeaza dupS zi (Apoc. 21, 23—25), ca

intumericul dupS luminS, ca doliul dupa ziua de petrecere. In locul pa-

triei ne primeste o tara straina, in care nu lie va fi permis sa cintam. ein-

tarea cea sfinta (Ps. 136). Cum sa fac una ca aceasta intr-o tara strains

sufletului meu, imtr-o tara in care nu este posibil sa te apropii de Dum-

nezeu ? Desigur, imi ramine doar sa pling si sa suspin, amintindu-mi de

cele de aioi, daca si aceasta mi se va ierta. Se zice ca odimioara dusma-

nii au atacat orasul eel mare isi sfint, in care era adorat Dumnezeu, §i

au iluat in captivitate pe locuitorii iui, pe poeti isi pe profeti. Tara in care

au fost dusi a fost Babilonia. Cei dusi in tara aceea n-au voit sa cinte

cintarea Domnului si sa. cinte psalmd §i pamintul intinat nici atunci cind

au fost rugati de stapinii lor, ci si-au atirnat instrumentele in salcii $i

au plins pe malurile riului Babiilonului. Eu cred ca sint until dintre aces-

tia, desprdns din orasul meu si din aceasta patrie sfinta. Aici, zi ;si noap-

te se aud porunciile sfinte, imnele, psaimii si convorbirile taindce, iar o

lumina asemamatoare celei a soarelui straluceste continuu. In timpul

zilei, noi traim in ambianta sfintelor taine, iar noaptea gindul nostru

zboara la ceea ce sufiletul vazuse isi facuse in timpul zilei.

Intr-un cuvint, atmosfera divima stapineste peste tot aici. Dar eu

sint desprins de aici, sint dus captiv in tara straina, unde nu mi se va

permite sa doimese din fluier ; intocmai ca aceia voi atirna instrumen-

tul meu in salcii si voi fi acolo pe malul riului si voi iucra lutul si n-am

sa mai cint imne, gindindu-ma la trecut. $d probabil ca supus unui tra-

tament aspru, vol ajumge sa uit, sa fiu despuiat de amimtiri. Plecind,

deci, ca un captiv, impotriva vointei mele, robit de nimeni altul decit

de mine, pe cind as putea ramine, poate ca nu voi calatori in siguramta,

poate ca, iesind din acest ora$ sigur si lini?tit si mergind pe cale, voi

intilni tilhari, voi fi prins, despuiat de vesmimte, acoperit de mullte rani

si voi zacea undeva aruncat, pe jumatate mort.

XVII

Dar de ce spun toate acestea ? Pentru ca exisfca un mintuitor al tu-

turor, purtatorul de grija si doctorul celor ce sint pe jumatate morti si
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jefuiti de tilhari, Cuvintul, ocrotitorul tuturor oamenilor. In noi ramin

germenii pe care ii aveam, pe care tu ni i-ai aratat, si toate cite am pri-

mit de la tine, reguldle de buna purtare ; cu acestea plecam. Plingem,

desigur, pentru ca plecam, dar purtam cu noi acesti germeni. Poate ca

ne va izbavi (Acela ce pe toti ii ocroteste). Poate ca vom reveni cindva

la tine s& oferim snopii si fruotele aduse de acesti germeni. Acestea nu

vor fi perfecte. Cum va fi posibil acest lucru ? — dar faptele vor fi pe

masura straduintelor noastre, daca ne va ajuta Dumnezeu.

XVIII

Dar este timpul sa-mi inchei discursul. Am aratat destula indraz-

neala in fata celui care trebuia sa tac. Am facut aceasta pentru a aduce,

dupa puterile noastre, prinos de multumdre §i recunos^iiinta. Poate ca

n-am spus nimic cum se cuvine, insa, eel pu^in n-am tacut cu desavir-

$ire. Am $i plins, ai§a cum obiisnuiesc cei ce se despart de prieteni. Poate

ca m-am purtat copilare<ste, de teama de a nu flata, de a nu ma arata

naiv sau afectat ; nici eu nu mad stiu.

In tot cazul, as vrea sa subliniez ca in cuvintuil meu n-am inventat

ruimic, ca am spus adevarul ?i ca cuvintul a izvorit dintr-un simtamint

si dintr-un gind curat si sincer.

XIX

Ridica-te, deci, dascal iubit, roaga-te pentru noi isi slobozeste-ne !

Ne-ai salvat pe cind eram linga tine, prim invataturile tale sfinte ; sal-

veaza-me cu rugaciunile tale §i cind vom fi pe cale. Acum incredintea-

za-ne sau mai degraba reda-ne lui Dumnezeu care ne-a adus la tine.

Multumiindu-I pentru ceile ce a facut cu noi, roaga-L sa ne conduca si

in viitor, sa vegheze fara incetare asupra noastra, sa faca sa rasune in

mintea noastra poruncile Lui, sa puna in noi frdca Lui cea sfinta, care

va fi pentru noi eel mai bun indrumator. Pentru ca, plecind departe, nu

ne vom mai supune Lui cu aceeasi libertate de care ne bucuram linga

tine. Roaga-L ca, despartiindmie de tine, sa ne mingiie El Imsusi cu tri-

miterea unui ghid bun, a unui inger insotitor la drum. Roaga-L sa ne

readuca darasi linga tine. Numai acest lucru, mad mult decit orice, ne

poate mingiia.



EXPUNERE DE CREDINTA 16

P. G. col. 984

Exists un singur Dumnezeu,

Tatal Cuvintului Celui viu, al intelepciunii care (pe toate) le tine,

al puterii si al pecetii " celei vesnice. (El este)

Parinte desavirsit al (Fiului) Celui desavirsit, Tatal Fiului Cel Unuia nascut.

(Exista) un singur Domn,
985. Fiul unicului (Dumnezeu),

Dumnezeu din Dumnezeu, pecete si chip al dumnezeirii,

Cuvintul care implineste (toate), Infelepciunea care

a alcatuit totul si puterea care tine toata creatura

;

Fiul adevarat al Tatalui Celui adevarat,

(Fiul) nevazut al (Tatalui) Celui nevazut,

(Fiul) neschimbator al (Tatalui) Celui neschimbator,

(Fiul) nemuritor al (Tatalui) Celui nemuritor,

(Fiul) vesnic al (Tatalui) Celui vesnic.

Exista si un Duh Sfint, Care isi are existenfa de la Dumnezeu,

Care s-a aratat oamenilor prin Fiul

;

chipul Fiului Celui desavirsit,

viata cea desavirsita si cauza desavirsirii celor vii

;

izvorul eel sfint al sfinteniei si datatorul desavirsirii.

In El se descopera Dumnezeu Tatal, Care este intru toate

si, mai presus de toate,

si Dumnezeu Fiul, Care prin toate (se face cunoscut).

(Exista) o Treime desavirsita, Care nu se desparte, nici nu se

deosebeste prin slava, vesnicie si putere.

988. Pentru ca in Treime nu este nimic creat, nici inferior, nici nu

este adSugat ceva care mai inainte n-a existat si s-a introdus ulterior.

Fiul n-a fost lipsit vreodata de Tatal,

nici Duhul Sfint de Fiul, ci totdeauna

Treimea a fost aceea^i si neschimbata.

16. AceastS expunere de credinta este unul dintre cele mai vechi simboale. Insasi
scurtimea pledeaza pentru vechimea lui. Se refera doar la persoanele Sfintei Treimi,
la relatiile dintre ele si este perfect ortodox. Antichitatea crestina cunoaste multe astfel

de simboale. Ele au stat la baza simbolului niceo-constantinopolitan. Un legatura cu is-

toria si importanta lor, a se vedea studiile : C. P. Caspari, Alte und neue Quellen mr
Geschichte des Tauisymbols und der Glaubensregel, in rev. «Christiana» 1879,

p. 25—64 ; L. Froidevaux, Les symboles, in rev. «Recherches de Science Religieuse»
19, 1929, p. 193—247.

17. Termenul grecesc este x<*P<**'c19P-



METODIU
DE OLIMP





METODIU DE OLIMP

1. Viaja

Metodiu este unul dintre scriitorii biserice<sti despre a carui viata

cunoastem foarte putine date. In iucrarile sale nu gasim informatli in

acest sens, iar Eusebiu de Cezareea, in ale carui lucrari gasim date re-

feritoare la majoritatea personalitafilor care s-au remaroat de la incepu-

turile Bisericii si pima in vremea sa, il trece cu vederea. li cunoa§te

opera, citeaza din ea, insa sub pseudonim 1
.

Cele mai vechi informatii despre Metodiu ni le da Ieronim. In afara

de faptul ca. ii mentioneaza deseori numele, insotlt de apelativele «epis-

cop» si «martir», in lucrarea sa intitulata : De viris illustribus, il pre-

zinta in felul urmStor : «Metodius a fost episcop al (ora$ului) Olimp

dim. Licia, apoi al Tirului. El a scris cu multa competenta o lucrare im-

potriva lui Porfiriu, Banchetul celor zece iecioare, o stralucifta lucrare

impotriva lui Origen, intitulata Despre inviere, §i o alta, impotriva ace-

luiasi, intitulata Despre pitonisd. A mai scris : Despre liberul arbitru,

comentarii la Geneza si la Cintasrea Cintarilor si mu'lte altele care sin-t

mult gustate de lume. Pe la sfirsitui ultimei persecutii sau, dupa cum
zic altii, pe vremea lui Decius §i Valerian, a murit ca martir in locali-

tatea Chalcis din Grecia» 2
.

Daca nu toate datele furnizate de Ieronim au girul istoricitatii, mai
presus de orice indoiala este faptul ca Metodiu a fost episoop in orasul

OMmp din Licia, de unde a trecut in orasul Tir si ca a desfasurat o vasta

activitate misionara, apologetica si literara. N-a fost episcop si in orasele

Patra si Filipi, asa cum susfin unii auitori moderni, intemeindu-si spusele

pe afirmatiile lui Ierooim §ii pe faptul ca locul actiumii uneia dintre Iu-

crarile sale este o locailltate cu numele Patra 3
. Este, de asemenea, sigur

ca a murit ca martir in anul 311, ,pe vremea imparatului Maximin Daia,

si nu pe vremea lui Deciu 4
.

1. E. Amann, Methode d'OIympe, m Diet, de Theol. Catholique, X, 2, col. 1606.
2. Ieronim, De viris illustribus, 111, 63.

3. Cf. Pr. prof. loan G. Coman, Patrologie, Bucure$ti, 1956, p. 109.

4. Se ?tie cS lucrarea lui Porfiriu, «Contra cre$tinilor», a fost scrisa pe la anul 270.

Or, daca acceptam faptul ca lucrarea «Contra lui Porfiriu» aparfine lui Metodiu, nu
se mai poate admite ca acesta a fost martirizat in timpul persecutiei lui Deciu (249

—

250), nici in timpul persecutiei lui Valerian (care s-a terminat pe la anul 259). Afir-
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2. Opera literara

Lucrarile lui Metodiu de Olimp s-au pastrat in parte in limba greaca,

in parte in limba slavona, imtr-o traducere de prin sec. al XI-iea, trans-

pusa in limba germana, facuta de N. Bonwetsch in 1891, iar multe dintre

ele s-au pierdut.

a. Banchetul. Este singura lucrare care s-a pastrat integral in limba

•greaca. Asa cum reiese si din titilu, autorul vrea sa imite celebrul Ban-

chef al lui Platon, sa vorbeasca despre iubire, dar nu despre iubirea pro-

fana, ci de cea pe care o imspira Hristos celor care issi eonsacra viata

fecioriiei. Tenia este dezvoltata in felul urmator : zece fecioare se intil-

nese in gradina Virtutii. Flecare, una dupa alta, cinta frumusetea, ma-
retia, dar si dificultatile castitatii perfecte. Dintre toate, Tecila vorbeste

eel mai frumos, iar drept rasplata, Virtutea o incoroneaza. In continuare,

-ea compune un imn de 24 strofe, iar la sfirsitul fiecarei strofe tovarasele

ei cinta refrenul : «Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata si, purtind tor^a

stralucitoare, vin in intimpinarea Ta».

Cintind fecioria, Metodiu vede in ea mijlocul eel mai sigur de a re-

•aliza desavirsirea si asemanarea cu Hristos. Nu disprefuieiste, Ins a, ca-

satorda, ci din contra, o considera un asezamint voit de Dumnezeu, cu

;ros<tul de a da Bisericii madulare si martiri.

b. Aglaofon sau Despre inviere. Lucrarea a fost pastrata in versiu-

nea slava si in multe fragmente grecesti. Este scrisa, in buna parte, in

forma de dialog. Actiunea se desfasoara in Patra, in casa medicului Agla-

ofon. Acesta, impreuna cu prietenul sau Proclus, sint origenisti con-

vinsi. Ei sustin ideea ca trupul nu va invda, pentru urmatoarele motive :

mai intii pentru motivul ca nu este ceva stabil, ci un loc de deplasare

•eontinua a materiel ; in rinduil al doitea, pentru ca este principiul rau-

lui, este «tunica de piele» cu care a fost imbracat omul dupa ce a paca-

tuit, este carcera si catusa pentru suflet si, ca atare, este si un nonsens

sa invieze, pentru ca in felull acesta sufletul va fi condamnat la inchi-

soare pe veci. Ceea ce va invia din actualul trup va fi dear forma, care

va fi imprimata unui alt trup, unui trup deosebit de eel avut in aceasta

viata, unui trup duhovnicesc.

Metodiu, impreuna cu prietenul sau Memian, examineaza punct cu

.punct afirmatiile interlocutorilor lor, incearca sa le combata, desi nu

totdeauna in chip fericit, si sa expuna doctrina ortodoxS. Ei sustin in

primul rind ideea ca trupul nu poate fi sediul raului, pentru ca este

rnatia lui Ieronim ca Metodiu a murit «pe la sfir?itul ultimei persecufii» a facut pe

,multi sa creada ca este vorba de persecufia lui Diocletian (311—312). Jean Stiltinck

>crede ca ar fi vorba despre scurta persecute din timpul lui Liciniu, pe la anul 320.
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opera lui Dumnezeu ; in rindul al doilea, ca trupul fiind colaboratorul

sufletului la savirsirea atit a bineiui, cit si a raului, va invia, — desigur

schimbat — induhovndcit, pentru a primi impreuna cu acesta rasplata

pentru cele savirsite.

c. Despre liberal arbitru. $i aceasta lucrare a fost pastrata atit in

versiunea slava, cit §i in fragmente grecesti. Lucrarea este expusa in

forma de dialog ; un eretic vailentiniam sus^ine ca materia exista din

vesnicie, independents de Dumnezeu si ca este principiul rauilui moral

si fizic. Acestuia ii raspunde un ortodox care demonstreaza oa materia

nu poate fi sediul raului, ca originea acestuia se afla in libera alegere a

omului, in neascultarea de voia lui Dumnezeu.

d. Despre vointa §i despre lucrarea rationala. Aceasta lucrare, ca si

cele ce urmeaza, a fost pastrata doar in versiunea slava. Este o confe-

rinta in felul celor profane, in felul in care trebuie sa-isi duca cineva

viata. Combaite lacomia isi indeamna la cumpatare.

e. Despre bucate si Despre lepra. Este vorba despre doua lucrari

mici, in care se trateaza — in prima — despre prescriptiile legii mozaice,

referitoare la deosebirea alimenteilor, prescriptii care, conform celor

hotarite la sinoduil apostolic din Ierusalim, nu mai sint obligatorii pen-

tru crestini (Fapte 15), si in a doua, despre purificarile legate de even-

tuala curatire de lepra. Cu aceasta ocazie vorbeste despre jertfa, despre

jertfa prin excelenta a Mintuiitorului si despre urmarile ei.

f. Lucrarile cu caracter exegetic s-au pastrat doar in fragmente, iar

unele au fost pierdute in intregime. Dintre acestea mentianam :

1) Despre lipitoaie. In lucrarea cu acest titlu, din care s-au pastrat

mai multe fragmente, face exegeza a doua texte din Vechiul Testament

{Prov. 30, 15—16 ; Ps. 18, 2) si combate lacomia.

2) Despre cxea\ie. Din aceasta lucrare s-a pastrat un fragment in

opera lui Fotie. Demonstreaza crea^ia in timp a lumii de catre Tatal

§i organiizarea ei de catre Fiul.

3) Comentar la Iov. S-au pastrat doar citeva fragmente in catenele

lui Nicetas.

4) Comentaml la Facere si Comentarul la Cintaiea Cintdiiloi s-au

pierdut in intregime.

g. S-au pierdut, de asemenea, lucrarile : a) Contra lui Porfiriu, in care

se combate scrierea acestuia indreptata impotriva crestinilor
;

b) Despre pitonisd, lucrare indreptata impotriva lui Origen, care

sustkiea ca duhul care s-a aratat lui Saul a fost duhul lui Samuil.
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METODIU DE OLIMP, BANCHETUL
SAU DESPRE CASTITATE

Euboulion 5
: Ai sosit la timp, Grigorie, caci iocmai te cautam.

Voiam sa aflu ce a discutat Marcela si Theopatra cu celelalte fecioare

cu care s-a intretinut in legatura cu ra^iunile castitatii. Pentru ca, zic

unii, discutia a fost at it de frumoasa si exhaustiva, incit nici un aspect

al subiectului n-a fost trecut cu vederea. Deci, daca ai venit pentru alt-

ceva, aminind cele planuite pentru altadata, nu intirzia acum sa ne re-

latezi cum s-a desfasurat totul.

Grigorie: Dupa cit se pare, nu este speranta ; altul deja ti-a

vorbit despre cele ce intrebi. Iar eu, socotind ca n-ai aflat nimic, ma
mindream la gindul ca voi fi primul care iti relateaza despre cele intim-

plate. De aceea, m-am si grabit sa vin cit mai repede aici, pentru a nu

fi intrecut de altul.

Euboulion: Curaj, norocosule, pentru ca nimic precis n-am
aflat despre cele intimplate. Cel ce ne-a adus la cuno^tinta acestea, nu
ne-a relatat nimic mai mult, decit ca au avut loc discutii. Intrebat fiind

cine si cum le-a purtat, n-a stiut sa spuna.

Grigorie: Fie, fiindca pentru aceasta ma (si) aflu aici. Voiti,

insa, sa ascultati tot ce s-a spus de la ineeput sau numai ceea ce merits

retinut si sa las la o parte amanuntele ?

Euboulion: O, nu, Grigorie. Sa ne spui totul, de ila ineeput ; sa

ne spui unde a avut loc reuniunea, ce vin !si ce mincaruri s-au servit.

Grigorie: Euboulion, tu totdeauna ai fost mester la cuvint, tot-

deauna curios sa afli totul .si sa ara|i pe altii neindeminatici.

Euboulion: Grigorie, nu se face sa cautj. gilceava acum ; fa ce

ti-am cerut, relateaza~ne faptele de la ineeput, asa cum au fost.

Grigorie: Ei, bine, sa incerc. Mai intii, insa, raspunde-mi : cu-

noyti pe Virtutea, fiica Filosofiei ?

Euboulion: Desigur.

Grigorie: Ne-a invitat in gradina ei, asezata catre Rasarit, pen-

tru a culege fructele coapte ; am mers eu — a zis Theopatra, caci ea m-a

5. Dupa marturia lui Epifaniu, Metodiu se mai numea si Eubulion.
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informat — Prooila !§i Tisiana. Ce drum ripos, gloduros si de neumblat

!

Deci, pe cind ne apropiam de gradina, ne-a intimpinat o femeie in virsta,

frumoasa, paslmd linistit, imbracata decent, intr-o roohie foarte stralu-

ci'toare, ca facuta din zapada. Era de o frumusete dumnezeiasca si pre-

zenfa ei cu adevarat iti taia rasuflarea. Pe fata ei se vedea atita pudoare

si seriozitate, si se citea atita seriozitate si blinde^e, cum nu stiu sa fi

vazut vreodata. Nu purta podoabe si nu avea pe ea nimic artificial.

Deci, venind ea foarte bucuroasa catre noi, ca o mama care nu ne-a

vazut demult, ne-a imbratisat isi ne-a sarutat pe fiecare in parte, zicind :

«Fiicele mele, cit de mult am dorit sa va introduc in livada nestricaciu-

nii ! Desigur, v-a^i trudit destul pina sa veniti aici, si poate ca serpi di-

feri|i v-au infrico?at. Privindu-va de departe, v-am vazut adesea abatin-

du-va din cale si m-am temut ca nu cumva aluinecind sa va rostogoliti

in prapastii. Dar, slava mirelui cu care v-am logodit, ca, ascultind ruga-

ciunile mele, le-a implinit intru totul.

§i pe cind spunea ea aceste cuvinte, am ajuns .la gradina — a zis

Theopatra. Usile erau inca deschise. Intrind, am gasit deja acolo pe Te-

cla, pe Agatha si pe Marcela, gata de cina. $i Virtutea ne-a zis—a con-

tinuat Theopatra — «Veniti si a ;sezati-va §i voi aici linga semenele voas-

tre». Toate cele invitate eram, dupa cit imi amintesc, in numSr de zece.

Peisajul era nespus de frumos si peste tot domnea o liniste profunda.

Numai aerul, plin de razele curate ale iluminii, se misca usor, iar o fin-

tina, chiar in mijlocul gradinii, isi tremura linistit unda, care, transpa-

renta si curata, curgea in ssuvoaie, adapind din belsug tot locul si iesind

din albie ca dintr-un riu.

Erau acolo pomi diferi|i, incarcati de roade proaspete, de o frumu-

se|e deosebita si livezi vesnic verzi, incarcate cu flori de tot felul si pline

de gingasie, de ia care se raspindea discret o mireasma foarte placuta.

$i cunt in apropiere se afla un copac inalt, un vitex agnus castus, ne-am

odihnit sub el, dat fiind ca avea frunzisul si umbra foarte bogate.

EubouJion: Norocosule, (am zis), pare ca imi descrii o a doua

gradina a paradlsului.

Grigorie: Ai dreptate. Deci, (a zis Theopatra), ni s-a oferit un

ospaf cu tot felul de bunatafi, incit nu ne-a lipsit nimic din cele care

plac. $i, intrind Virtutea, a zis : «Fetelor, fecioare prea frumoase, min-

dria mea, voi care ingriji^i cu miinile voastre caste livezile neintinate

ale lui Hristos, pentru voi totul este pregatit deplin s.i din bel§ug, Ce
vreau si ce astept de la voi ? Fiieoare sa rosteasca un cuvint de lauda

la adresa fecioriei. Sa inceapa Marcela, pentru ca sta pe primul loc §i
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pentru ca este cea mai in virsta. Celei care va cistiga intrecerea, va pro-

mit ca ii voi conferi cea mai rivnita dintre diademe, impletita din flo-

rile pure ale intelepciunii.

Discursul I : Marcela

I

Incepind, deci, Marcela, daca imi amintesc bine (cele spuse mie de

Theopatra), a zis : «Luctu suprafiresc de mare, minunat si s-lavit este fe-

cioria, iar daca trebuie sa ma exprim direct, urmind Scripturiior, este

sinul Bisericii, floarea, pirga ei, este modul de viafa eel mai bun si mai

frumos. De aceea si Domnul promite celor oe isi-au pastrat fecioria, a-

tunci cind in evangheiii vorbeste despre diferitele feluri de eunuci, ca

vor intra in imparatia cerurilor. CSci castitatea este un lucru foarte rar

si greu de realizat de catre oameni. $i cu cit este dusa la un nivel mai

inalt si mad stralucitor, cu atit (mai mult) o pindesc pericale si mai mari.

Ea presupune firi robusite si nobile, care, strunindu-isi cu siguran^a por-

niride, isi indreapta vehicolul sufletului spre inaltimi, apoi tree cu ochii

mintii de grani^ele acestei lumi si, a^ezindu-se pe bolta cereasca, con-

templa de aid direct Incoruptibilitaitea insa^i, asa cum tisneste din sinu-

rile imaoulate ale Atoatecreatorului. Nu poate pamimtul sa dea o astfel

de desfatare ; ea numai din cer poate sa izvorasca. Pemtru ca, desi Fe-

cioria pa^este pe pamint, capul ei atinge cerurile. Cei care — avind in

vedere realizarile ei, au dorit-o, dar s-au apropiat de ea neinitiati, cu

picioare murdare — aceia s-au intors de ila jumatatea drumului, nereali-

zind nimic demn de acest mod de viata.

Nu numai trupurile trebuie pastrate neintinate, ci si sufletele ,• pen-

tru ca, templele nu sint mai stralucitoare decit statudle care le ocrotesc.

Sufletele fiind statuile trupurilor, acestea trebuie impodobite cu sfinte-

nia. Iar ingrijite si sfintite se fac mai degraba atunoi cind ascultS fara

lenevire cuvimtele divine, pemtru ca sint mereu aproape de adevar, a-

proape de portiile intelepciunii.

Sarea opreste descompunerea carnii (isi ucide toti agentii care o

strica) ; in cazul fecioriei, toate pornirile trupului potrivnice ratiunii

sint strunite de bunele invataturi. In mod necesar, sufletul care n-a fost

impregnat, ca de sare, de acestea, miroase si face viermi. Esite, de buna

seama, ceea ce martiirasea cu lacrimi regele David, cind striga in munti :

«Ranile mele s-au imputit si au putrezit» (Ps. 38, 5), pentru ca nu si-a

strunit porndrile cu sarea cugetelor cedor intelepte, ci, lenevindu-se, a

fost invins de patimi si s-a intinat de desfriu. De aceea, in Levitic este
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interzis a se aduce Dominului Dumnezeu ca alocaust vreo ofranda care

in prealabil n-a foist sarata cu sare (Lev. 2, 13).

Domnul ne-a dat o sare mult folositoare, amume, studiul duhovni-

cesc al Scripturilor, prin alesii Sai, fara de care este imposibil ca su-

fletul sa ajunga la Ceil Atotputerndc. Caci «voi sinteti sarea pamintului»

(Matei 5, 13) — a zis Domnul apostolilor. Prin urmare, se cuvine ca

fecioara sa fie totdeauna indragostita de lucrurile frumoase, sa se distin-

ga intre cei ce exceleaza prin intelepeiune, sa nu cunoasca trindavia si

moliciunea, sa faca numai bineve, sa gindeasca la lucruri vrednice de

feciorie ^i sa indeparteze din cuget murdariile aduse de voluptate, ca

nu cumva neglijind o rana mica, aceasta sa nasca viermele desfriului.

Caci «cea necasatorita poarta grija de lucrurile Domnului, pentru ca sa

fie sfinta si la trup si la dvih», zice fericitul Pavel (I Cor. 7, 32—34).

Multi dintre oameni cred ca este inutiil sa asculte Cuvintul, iar cind

il ascuita, socotesc ca ii fac un mare hatir. Vai ! Naturi becisnice si mes-

chine, care se acopera ou masca intelepoiunii ! Se straduiesc sa impli-

neascS lucrurile mici in toate amanuntele lor si nu implinesc intocmai

lucrurile cele mari, care sporesc dragostea de oastitate.

II

Gindul fecioriei dat oamenilor e;Ste un dar extraordinar de mare, un

dar facut de ceruri, si de aceea n-a fost descoperit primelor genera{ii

(de oameni). Pentru ca atunci omenirea era pufina si trebuia mai ini.'n sa

creasca, sa devina mul^ime. De aceea, cei de deniult, luind de sotii pe

propriile suroni, intru nimic nu se rusinau. Insa cind s-a dat Legea, lu-

crurile s-au schimbat si un lucru care mai inainte parea bun a fost in-

terzis ca rusinos si pacat, precum este zis : «blestemat sa fie eel ce des-

copera goliciunea surorii sale» (Lev. 18,. 9 ? Ibid. 20, 17). Aceasta, pentru

ca Dumnezeu a dat neamului omenesc cele necesare la timpul potrivit,

asa cum fac panintii cu fiii lor. Parintii nu-si incredinteaza fiii de la in-

ceput pedagogilor, ci ii lasa mai intii sa zburde ca niste minji, apoi ii

trimit pe linga dascali, care ginguresc impreuna cu ei, iar cind au le-

padat apucaturile copilariei, sint trimisi la studii mai grele, apoi la altele

din ce in ce mai dificile. Se cuvine sa credem ca la fel a tratat pe stra-

mosii nostri Dumnezeu, Tatal universului. La inceput, inca pe cind pa-

mintul nu era populat, omul era intocmai unui prune ; el a trebuit sa

creasca si sa se maturizeze. Dar, cind pamintul a fost populat de la un

capSt la altul si omenirea s-a raspindit destul de mult, Dumnezeu n-a

mai lasat pe om in starea de la inceput, pentru ca El voia, trecindu-1 de

la o stare la alta, sa-1 apropie cit mai mult de ceruri, sa-1 conduca la sta-

rea superioara a fecioriei §i desavirsirii.

4 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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Astfel, pornindu-se de la unirea dintre fra^ii si surori, o prima etapa

in acest proces a fost luarea so^iilor din neam, apoi renuntarea la obi-

ceiul propriu patrupedelor de a-si lua mai multe sotii, evitarea adulte-

ralui si, in sfirsit, imbratisarea fecioriei, starea in care omul a invatat

sa struneasea pornirile trupului si sa ancoreze fara teama in regiunea

senina a nestricaciunii.

Ill

Si pentru ca ar putea indrazni cineva sa reproseze acestui cuvint

ca nu este intemeiat pe Scripturi, sa citam din Cartile Profetilor pentru

a scoate mai bine in evidentS cele spuse mai inainte. Se spune in Ve-
chiul Testament ca Avraam a fost primul care a primit taierea imprejur.

Taierea unci par^i din trupul sau, nimic altceva nu mi se pare ca vrea

sa insemne decit ca Avraam avea sa evite a avea progenituri dintr-un

trup ce este din aoedasi singe cu al sau ; avea sa insemne ca nimeni nu
avea vole sa se impreuneze cu sora sa, aceasta fiind ca §i propriul sau

trup. Dat fiind acest legamint, apropierea isi impar|irea patudui cu suro-

rile proprii au incetat de pe vremea lui Avraam, iar poiligamia a fost

interzisa din vremea profetilor. «Sa nu fii robit de poftele tale» (Int.

Sir. 18, 30), ne zice in Scriptura, pentru ca «vinul si femeile vor rataci

pe oamenii intelepti» (Ibid. 19, 2). Si in alt loc : «Izvorul apei tale sa fie

al tau si bucura-te impreuna cu femeia cea din tineretea ta» (Prov. 5, 10) ?

cu alte cuvinte, renunta la faptuil de a avea mai multe femei.

Ieremia numeste fara ocolisuri pe cei ce se aprind dupa mai multe

femei «oai naraviti» (Ier. 5, 8), iar inteleptul Solomon zice : «multimea

urmasidor celor necucernici la nimic nu foloseste, iar bastarzii nu vor

dainui» (Int. 4, 3).

Dar, sa nu zabovim prea mult citind spusele profetilor, fiindca se

cuvine sa aratam ca infrinarea succede monogamia, ca suprimind putin

cite putin placerile carnii, in cele din urma dispare cu desavir^ire incli-

narea fireasca spre impreuinare. Este clar ca Ha aceasta se refera (Inte-

leptul) cind zice : «Doamne, Parimte si Stapinul vietii mele, nu ma lasa

pe mina lor ; indeparteaza de la mine nalucirile ochilor mei
;
pofta ini-

mii si placerea carnii sa nu ma copleseasca» (Int. Sir. 23, 1, 4, 6). Iar

in cartea intitulata «Intelepciunea» se spune ca Duhul Sfint isi indeamna

deschis ascultatorii la viata cumpatata si infrinare cind zice acestea

:

«Este mai buna sterilitatea (daca este) insotita de virtute». Pentru ca

amintirea virtutii echivaleaza cu nemurirea — ea fiind cunoscuta de

Dumnezeu si de oameni — fiind prezenta, (oamenii) o cinstesc
;
departe

fiind, oamenii o regreta. Ea trece in eternitate incununata in lupta pen-

tru recompensele cele nepieritoare (Int. Sol. 4, 1 s.u.).
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IV

S-a vorbit, deoi, despre perioadele (traversate) de omenire, incepind

cu unirea dintre frati si ajungindu-se la infrimare. Ramine (sa se vor-

beasca) despre feciorie. De aceea, pe cit este posibil, sa incercam a trata

(si acest punet). In primul rind, sa spunem de ce profetii §i dreptii, care

au invatat si savirsit atitea lucruri frumoase, n-au laudat-o, nici n-au

imbratisat-o. N-au facut aceasta pentru ca acela care trebuia sa dea

aceasta lecfie trebuia sa fie Domnul El trebuia sa ne invete a ne des-

partl de oameni pentru Dumnezeu. Se cuvenea, deci, ca acest Print ^
preotilor, Print al profetflor §i Print a'l ingerilor sa fie numit si Print &I

fecioarelor. In antichitate omul nu era inca desavirsit si de aceea n-a

putut sa practice acest mod desavirsit de viata, adica fecioria. Creat

«dupa chipul lui Dumnezeu», omul trebuia s-ajunga la «asemanarea» cu

Dumnezeu. Pentru a realiza acest ideal, Cuvintul a fost trimis in lume, a

luat chipul nostru, a luat asupra-si pacatele noastre, pentru ca noi sa

putem imbraca iarasi chipul eel dumnezeiesc. Asemanarea cu Dumnezeu
o realizam atunoi cind, intocmai ca niste pictori abili, imprimam vietii

noastre trasaturile vietii lui Hristos, atunci cind urmam drumul pe care

El ni 1-a aratat. De aceea, Hristos— Dumnezeu fiind— a imbracat trupul

nostru, ca noi sa avem, intocmai ca un tablou expus privirilor, un model

divin de viata, pe care sa incercam a-d imita. El n-a g'mdit inti-un lei

?i a acponat in altul, nici n-a socotit anumite lucruri bane, dai a invatat

altfel, ci ceea ce era cu adevarat bun $i tiumos, aceasta a invatat si a

facut.

V
Deci, ce a facut Domnul, Lumina si Adevarul venind in lume ? Si-a

pastrat curat trupul, impodobindu-1 cu fecioria. De aceea, daca vrem a

deveni «asemenea» lui Dumnezeu, sa ne ambitionam a imita fecioria lui

Hristos ; facindu-se om, Cuvintul a fost Print al fecioarelor, precum a
fost si Print al pastorilor si Print al profetilor Bisericii — ne asigura

loan, ucenicul Sau, cind zice in cartea Apocalipsei ca Domnul conduce
corul fecioarelor : «Si iata am vazut Mielul stind pe muntele Sion si im-

preuna cu El o suta patruzeci si patru de mii (de alesi), care aveau inscris

pe fruntile lor numele Sau si al Tatalud. Si am auzit un vuiet venind din

cer, un vuiet ca de ape multe si ca vuietul unui tunet puternic. $i vuie-

tul pe care 1-am auzit era ca al unor chitaristi care clnta cu cbitarele

lor. ?i cirata o cintare noua inaintea tronului si inaintea celor patru

animate isi inaintea batrinilor. ?i nimeni nu putea sa invete cintarea, ci

numai cele o suta patruzeci $i patru de mii, cei rascumparati de pe pa-

mint. Acestia sint cei ce nu s-au intinat cu femei, cSci sint verguri §i ur-
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meaza pe Miel oriunde merge» (Apoc. 14, 1—4). Remarcam mai departe

cinstea inalta la care este tinuta fecioria de catre Dumnezeu. «Ei au fost

rascumparati dintre oameni ca eel dintii rod pentru Dumnezeu si pen-

tru Miel si in gura lor nu s-a gasit minciuna. Smt fara prihana $i urmeaza
pe Miel, (zice Evanghelistul) , oriunde merge » (Apoc. 14, 4—5).

(Evanghelistul) spune clar ca numarul celor feciorelnici este limi-

tat la o suta patruzeci si patru de mii, pe cind numarul celorlailti sfintf

este nelimitat. lata ce spume cind vorbe§te despre cealalft sfinti : «$i am
vazut o multime mare, din orice limba, semintie si neam, pe care nimeni

nu putea s-o numere» (Apoc. 7, 9). Prin urmare, daca numarul celonlalti

sfinti este nespus de mare, al fecioarelor este limitat.

Acesta, o Virtute, este cuvintul meu despre feciorie, a zis (Marcela),

si daca am omis ceva, sa completeze Teofila, care urmeaza (la cuvint).

Discursul II: Teofila

I

Teofila (mi-a spus Theopatra) a zis : «Socotesc ca este necesar —
dat fiind cS Marcela si-a inceput bine discursul, dar n-a epuizat complet

temia — sa Jncerc eu a face o concluzle cuvintului ei. Gred ca a explicat

bine faptul ca umanitatea a inaintat pas cu pas spre feciorie si ca Dum-
nezeu a stimulat-o din timp in timp (pe aceasta cale) ; socotesc, insa,

incorecta afirmatia ca de acum inainte nu trebuie sa se mai zamisleasca

copii. Eu cred ca reiese clar din Scripturi faptul ca, recomandind fecio-

ria, Cuvintul n-a oprit cu desavir^ire nasterea de fii. Luna straluceste

mai puternic decit ceilalti ai^tri, cu toate acestea, lumina celorMti astri

nu este suprimata din cauza ei.

Sa incepem cu Geneza, pentru a da intiietate serierii celei mai vechi.

Hotarirea si porunca lui Dumnezeu, referitoare la perpetuarea neamului

omenesc se implineste, incontestabil, inca si acum, iar Creatorul con-

tinua sa creeze. Este evident pentru oricine ca Dumnezeu chiar isi acum
lucreaza la modelarea lumii ; aceasta este si invatatura Domnului care

zice : «Tatal Meu lucreaza pina acum» (loan 5, 17).

Numai cind riurile vor kteeta sa-^si preumble apele spre mare, cind

lumina se va desparti definitiv de intuneric — pemtru ca acum inca se

mai desparte — cind uscatul va inceta sa mai produca fructe, tiritoare si

patrupede, iar numarul mai dinainte prevazut al oamenilor va fi implinit,

numai atunci va trebui ca oamenil sa se abtina de la procreare. Dar pen-

tru moment este necesar ca omul sa colaboreze la (crearea) chipului

lui Dumnezeu, pentru ca lumea inca se formeaza si creatia ei continuS.

S-a zis : «Cresteti si vS inmultiti» (Gen. 1, 28), iar porunca Creatorului
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caruia ii datoram si noi existen^a, nu trebuie sa ne dezguste. Caci prin-

cipiul nasterii oamenilor este impreunarea barbatuilui cu femeia j in vir-

tutea unei puteri nevazute, «osul din oase (ile noastre) isl oarnea din car-

nea (noastra)» devine un om mou, creat de acelasi mester. In felul acesta

trebuie sa presupunem ca se implineste cuvintul : «acesta este os din

oasele mele si trup din trupui meu» (Gen. 2, 23).

II

Probata! ca acest lucru il simboiliza si extazul adus asupra primului

om in timpud somnului ; el prefigura atractia barbatului catre femeia sa

cind, cuprins de dragostea procreatiei, lasa ca iarasi sa se desprinda ceva
din oasele si dim carnea sa, sa fie creat, asa cum am spus, alt om.

Pentru aceasta, pe buna dreptate s-a spus ca (barbatud) «va parasi

pe tatal si pe mama sa» (Gen. 2, 24) ; atunci, uitind de toate, cind plin

de iubire se uneste cu femeia sa, ii ofera Creatorului Dumnezeu coasta

pentru a i se lua, pentru ca din fiu ce era, s3 se arate la rindul sau tata.

Deci, daca §i acum Dumnezeu continua sa creeze pe om, nu este oare

o indrazneaila prea mare sa arati scirba fata de procreare, de care eel

Atotputernic nu se rui§.ineaza atuinci cind face (copilul) cu miinile Sale

cele nepatate ? Caci, «iraaiB.te de a te fi format lu in pintecele mamei
(tale), Eu te-am cunoscut», zice lui Ieremia (Ier. 1, 5), iar Iov intreaba:

«N-ai modelat Tu din lut fiinta vie si capabila sa vorbeasca si ai asezat-o

pe pamint ?» (Iov, 38, 14), apoi rugindu-se staruitor, adauga : «miinile

Tale m-au facut si m-au zidit» (Ibidem 10, 8). Deci, nu este oare absurd

sa se internca relatiiie intime dintre soti atunci cind ne asteptam ca §i

dupa noi sa existe martiri si adversari ai celui rau, pentru care — asa

cum ne-a promis Cuvintul — zfflele ii vor fi scurtate ? (Matei 24, 22).

Pentru ca, daca de aici incolo — a?.a cum ai spus tu — procrearea este

considerata de Dumnezeu ca un fapt rau, pentru care motiv cei care se

vor naste, impotriva poruncii §i voinfei divine, vor putea sa stea bine-

placut.i inaiintea lui Dumnezeu ? Caci in mod firesc, eel ce s-a nascut

impotriva acestei vointe nu este bineplacu-t lui Dumnezeu ; este aseme-

nea unei monede emise impotriva vointei si poruncii autoritatii. Aceste

rationamente ne fac sa nu dam oamenilor posibilitatea sa aiba urmasi.

Ill

Intrerupind-o, Marceda, a zis : «O r
Teofila, faci o mare gresealS, care

vine impotriva celor ce ai spus pina acum. Crezi ca ai rezalvat fara noi

o. problem^ atit de mare? Imi vine in minte o intrebare pe care, prea-

inteleapto, cineva ar putea-o formula cindva : Ce zici de (eopiii) nascuti

impotriva legii, din desfriu ? Tu esti de parere ca este imposibil sa vina
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cineva pe lume, daca nu este adus ca de mina. ; si daca Dumnezeu nu-i

face un cort ? Sa nu invoci pasajul din Scriptura, unde se spune : «copiii

adulterinilor nu ajung la termen» (Intel, lui Sol. 3, 16) pentru ca (aceeasi

Scriptura) te va mdeparta cu blindete, zicindu-ti : «In nasterile duse la

bun sfirsit vedem adesea, ca pe un fruct oopt la timp, pe cei conceputi

in legaturi nelegitime» (?). Daca, sofisticind, ai zice : «Asculta tu expre-

sia «nu ajung la termen» ; ea se refera, dupa mine, la o neimplinire in ra-

port cu dreptatea inva|ata de Hristos». Atunci ti s-ar spune : «O
r
draga

mea, foarte multi dintre cei nascuti dintr-o legatura nelegitima nu numai
ca n-au fost socotiti nedemni de a fi admi^i in numarul fratilor, dar ade-

sea au fost desemnati conducatori ai acestora». Prin urmare, fiind clar

si toata lumea stiind ca §i cei conceputi din desfriu ajung la maturitate,

nu trebuie sa credem ca Duhul a vorbit despre zamiisliri §i nasteri (tru-

pe§ti), ci — pe cit se pare — a vorbit despre cei care pacatuiesc fata de

adevar, despre cei care prin invataturile lor falsifica sensul Scripturilor,

dind nastere unei intelepciuni nedesavirsite, amestecind ratacirea cu

pietatea.

Acum, indepartat fiindu-ti si acest argument, raspunde(-ne) daca §i

cei care se nasc din desfriu skit bineplacuti lui Dumnezeu. Caci ai zis

ca este imposibil ca copilud sa ajunga la bun sfirsit, daca Domnul nu-1

plasmuieste si nu-i da viata».

IV

Teofila, ca si cind ar fi fost prinsa de mijloc de un adversar puternic,

s-a pierdut si abia tinindu-si rasuflarea, a zis : «Draga mea, pentru a ras-

punde intrebarii tale este nevoie de un exemplu, pentru ca sa vezi inca

si mai bine ca puterea creatoare a lui Dumnezeu, care pe toate le stra-

bate, ia parte in mod deosebit la nasterea oamenidor, facind sa creasca

ceea ce este semanat in pamintul roditor. Caci n-are vina ceea ce este

semanat, ci eel care, sclavul placerii de o clipa, si-a lasat saminta in

ogor strain.

(Pentru a intelege) aducerea noastra la viata, imagineaza-ti o cladire

asemenea unei case, care-si are intrarea asezata in apropierea unor

munti inalti ; de la intrare, aceasta casa se prelungeste mult in jos, iar

in partea din dos este rotunda si ca aici are multe ferestre.

— Mi-o imaginez, a zis Marceda.

— Sa presupunem ca, stind inlauntru, un mester lucreaza statui

;

imagineaza-ti ca argila ii este din belsug furnizata din afara, pe ferestre,

de mai multi oameni, dintre care nici unul nu vede pe mester. Sa mai

presupunem ca aceasta casa a fost acoperita de ceata si de nori si ca cei

de afara nu vad nimic afara de ferestre.



BANCHETUL SAU DESPRE CASTITATE 55

— Presupun si aceasta, a spus ea.

— Mai presupune ca fiecaruia dintre lucratorii care trudesc impre-

una la aprovizionarea cu argila, i-a fost rezervata o singura fereastra si

ca, ducindu-si argila, el trebuie s-o depuna doar prin aceasta fereastra

si sa nu se atinga de celelalte. Daca cineva incearca, din curiozitate, sa

deschida pe cea destinata altuia, este amenintat cu focul si biciul.

— Admit si aceasta.

— Ce se intimpla inauntru ? Acestea : inlauntru, modelatorul trece

de la o fereastra la alta, ia argila pe care o gaseste si o modeleaza, iar

dupa o perioada de (citeva) luni, o reda celor din afara prin aceleasi

lerestre. El are porunca sa prelucreze fara rezerve tot lutul bun de mo-
delat, chiar daca o parte din acesta a fost introdus de cineva, in chip con-

damnabil, pe alta fereastra decit cea care i-a fost destinata. (Materia n-a

gresit cu nimic, de aceea, ca una care este fara de vina, trebuie sa fie

prelucrata si modelata). Insa eel care, impotriva poruncii, a introdus ma-

terialul prin fereastra care nu-i apartine, va fi pedepsit ca un nemernic

incalcator al legii. De aceea, nu trebuie sa condamnam lutul, ci pe eel

care a facut acea fapta nelegiuita, pe acela care, din cauza necumpatarii,

a introdus (materialul) pe furis sau cu forta prin alta fereastra.

— Foarte adevarat vorbesti.

V
Acum, deci, facute fiind aceste presupuneri, este timpul, o, prea in-

teleapto, sa legi aceasta imagine de cele deja spuse mai inainte ; sa

compari cele petrecute in cladire cu faptuil nasterii ; intrarea cladirii,

care este in apropierea muntilor, sugereaza coborirea si trimiterea su-

fletelor din ceruri in trupuri ; ferestrele preinchipuie sexul femeiesc

;

mesterul preinchipuie puterea lui Dumnezeu care, folosindu-se de firea

noastra, precum a spus, in procesul procrea|iei ne modeleaza pe noi, oa-

menii, inlauntru, in chip nevazut, facind pentru suflete hainele (pe care

le vor purta). Cei care aduc lutul preinchipuie (sexul) barbatesc... Par-

ticipind, sa zicem asa, la procesul creatiei lui Dumnezeu, saminta umana
nu trebuie socotita a fi ceva rau.

Mesterul prelucreaza tot ceea ce ii sta la dispozitie si nici unul din

lucruri nu trebuie considerat a fi rau in sine ; un luciu devine bun sau

xau prin folosinta care i se da. Facind ceva bun, lucrul se arata a fi si

el bun ; facind ceva urit si nerusinat, lucrul se arata a fi rau. Cu ce este

de vina fierul, care are menirea sa fie folosit in agricultura si in alte

munci folositoare, daca altii au facut din el arme cu care sa se ucida in

lupte ? Cu ce este de vina aurul, argintul, arama si in general toate me-
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taiele u$or de prelucrat, daca cei nerecunoscStori fata de creatorul lor

se inchinS statuilor facute din ele ?

S3 presupunem ca cineva ar aduce, spre a fi prelucratS, line, furata.

Mesterul o prelucreaza si se ginde$te doar la urn singur aspect : anume,

daca lina merits a fi preluaratS. El nu aruncS nimic din ceea ce ar fi fo-

lositor, pentru ca faptul ca provine din furt n-o face de mai mica valoare,

dat fiind ca ea este (lucru) neinsufletit. Prin urmare, ea trebuie prelu-

crata si infrumusetata, iar hotul trebuie pedepsit. Asemenea acestuia,

trebuie chinuiti si pedepsiti cei ce distrug casatoriile, surpS bunul mers

al vietfi si ard de dorinta impreunSrii, pentru ca murdaresc actul pro-

crearii, intrind in gradini straine ; insa saminta, ca si mai inainte lina,

trebuie sa capete forma si viata.

VI

$i de ce trebuie sa ma folosesc de atitea exemple isi sa lungesc dis-

cursul? De buna seama ca natura n-ar putea savirsi o lucrare atit de
complexa intr-un timp atit de scurt, fara o cooperare divina. CSci cine

da tarie oaselor? Cine leaga cu nervi membrele asa fel incit ele sa se

poata intinde si indoi de la incheieturi ? Cine transforms seva initials

in singe si lutul in carne, daca nu Dumnezeu, Cei mai stralucit dintre

mesteri ? El ne creeaza pe noi, oamenii, chipul SSu rational si insufletit,

modelindu-ne ca pe o ceara, in pintecele mamei, din infime seminte li-

cbide. Cine este eel care poarta de grija ca embrionul sa nu fie asfixiat

de lichid si de strinsoarea peretilor (intre care sta) ? $i cine transforms

dupa nastere (pe copilul) firav $i mic intr-un (om) mare, (dindu-i) frumu-

sete isi putere, daca nu — precum am zis — Dumnezeu, Cei mai stralucit

dintre mesteri, care isi transpune {in fapt) ideile prin Hristos, puterea Sa

creatoare ?

IatS de ce, ne spun Scripturile de Dumnezeu inspirate, ca copiii,

chiar daca se nas€ din desfriu, sint incredintati ingerilor pSzitori. Caci,

dacS s-ar naste' impotriva vointei acelei fericite naturi divine, cum ar

mai fi ei incredintati ingerilor pentru a-i creste cu multS rabdare si blin-

dete ? Si cum vor acuza copiii, plini de curaj pe pSrintii lor, chemindu-i

la judecata lui Hristos si vor zice : «Doamne, Tu nu ne-ai refuzat aceastS

lumina care straluceste peste toti ; acestia, insa, ne-au expus mortii, dis-

pretuind porunca Ta. Pentru ca s-a zis : «Copiii nSscuti din impreunSri

nelegitime isi vor acuza pSrintii de nelegiuire la judecata» (Int. Sol.

4,6).

VII

Dar nu este exclus sS se gaseasca cineva care sa faca pe cei cu mai

putin spirit critic isd mai putin avizati sS creada cS acest vesmint de

carne al sufletului, implantat de oameni, se formeazS de la sine, impo-
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triva vointei lui Dumnezeu ; in nici un eaz, astfel de oameni nu vor fi

crezufi, daca vor invata ca substanja sufletului este semanata odata cu

trupul muritor. Pentru ca numai eel Atotputernic insufla ceea ce este

nemuritor si vesnic tinar, El fiind singurul creator al celor nevazute $i

netrecatoare. Caci zice Scriptura : «A suflat peste chipul sau suflare de

viata $i s-a facut omul suflet viu» (Gen. 2, 7). Nu omul ca atare, ci pe acei

mestesugari care nu cunosc pe propriul lor creator si mesteresc, pentru

pierderea oamenilor, statui cu chip de om, ii acuza Cuvintul in cartea

ln|elepciunii, unde se zice : «Inima lor este de cenu'sa ?i speranta lor este

de mai mic pret decit pamintul, viata lor de mai mica cinste decit a lu-

tului, pentru ca ei nesocotesc pe Cel care i-a facut, Care le-a dat suflet

lucrator si le-a inspirat duh de viat&» (Inf. Sol. 15, 10 s.u.). Prin ur-

mare, Dumnezeu este creatorul tuturor oamenilor si de aceea, dupa afir-

matia Apostolului, «E1 vrea ca to^i oamenii sa se mintuiasca si la cu-

no^tinta adevarului sa vioa» (I Tim. 2, 4).

In sfirsit, pentru ca acest aspect a fost elucidat, se cuvine sa vorbim
si despre celelalte. Atunci cind cineva va sti cu exactitate ce se intimpla

in cazul omului, nu va mai arata dezgust fata de procreare, chiar daca va

prefera si va lauda castitatea. Pentru ca nu inseamna ca trebuie sa so-

cotim amare pe celelalte (alimente), chiar si pe cele amestecate cu dul-

ceata fructelor, daca mierea este mai dulce si mai placuta decit ele. Refe-

ritor la aceasta afirmatie, voi aduce drept garantie marturia lui Pavel,

care zice : «Cel care-si marita fata bine face ; si eel care n-o marita face

§i mai bine» (I Cor. 7, 38). Recomandind partea cea mai buna, Cuvintul

n-a interzis cealalta (cale), ci a lasat pe fiecare sa aleaga ceea ce i se cu-

vine si-i este folositor. A^a se face ca unii au ales viata de familie, iar

altii fecioria, viata scutita de placeri, care duce trupul in starea inge-

reasca, in care nimeni «nu se marita, nici nu se insoara» (Mate! 22, 30),

dupa cuvintele nemincinoase ale Domnului. Abstinenta neprihSnita, care

are promisiunile imparatiei cerurilor, nu se asteapta de la toti, ci numai

de la cei care pot sa conserve floarea totdeauma proaspata si pura a

fecioriei. Asemenea unei livezi, parfumata de flori de diferite feluri,

Biserica — dupa cuvintul profetului — este incununata nu numai de flo-

rile castitatii si cumpatarii, ci si de florile rezultate din casatorie. Caci

(este zis) : «lmpodobita cu haine diferite, cu marginile de aur, regina a

stat de-a dreapta mirelui» (Ps. 45, 10).

Aceasta este, o, Virtute, contributia pe care ti-o ofer, dupa puterea

mea, in legatura cu problema castitatii. Acestea zicind Teofila — a re-

latat Theopatra — un murmur blind s-a auzit printre fecioare, care au

laudat discursul. Cind s-au lini$tit $i s-a asternut tacerea peste tot, s-a

ridicat Thalia, pentru ca ea fusese rinduita sa ia cuvintuil a treia.
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Discursul III : Thalia

I

Socotesc ca Iuind imediat cuvintul, ea a zis : «Dupa parerea mea, tu,

Teofila, ne depasesti pe toate in cuvint si fapta si in privin^a in^elep-

ciunii nu esti fata de nimeni a doua. Nimeni n-ar putea reprosa ceva dis-

•cursului tau, chiar daca ar fi pus pe cearta si critica. Totusi, draga mea,

chiar daca toate sint spuse corect, un singur lucru ma tulbura si ma ne-

dumereste. Eu cred ca (acest) barbat injelept si sfint — vorbesc despre

Pavel — n-ar fi raportat fara temei «la Hristos si la BisericS» unirea pri-

mului om si a femeii. daca n-ar fi dat un sens mai inalt expresiilor si fap-

telor relatate in Scriptura. Daca luam cele relatate in Scriptura numai

•ca un model de unire a barbatului cu femeia, pentru ce atunci Apostolul,

amintind aceste fapte si conducindu-ne pe calea Duhului, cred, le rapor-

teaza «la Hristos si la Biserica» si interpreteaza categoric relatiile dintre

Adam si Eva ? Caci cuvintul Genezei suna asa : «$i a zis Adam : «aceasta

este os din oasele mele si carne din carnea mea ; ea se va numi femeie,

pentru ca a fost luata din barbatul ei. Din aceasta cauza va lasa omul pe

tatal sau si pe mama sa si se va lipi de femeia sa si vor fi amindoi un

singur trup» (Gen. 2, 23; cf. Efes. 5, 31). Or, Apostolul, avind in minte

exact aceasta pericopa, nu voieste, dupa cum am spus, sa fie luata in

sens literal, in sensul unirii simtuale a barbatului cu femeia, precum

,(faci) tu.

Dind textului un sens prea natural, tu ai dat (sa se int,eleaga) ca

Scriptura vorbeste doar de conceperi §i de nasteri ; dupa tine, «osul luat

din oase» da nastere unui om, prin impreunare, in felul in care arborii

produc fructele. Dar Pavel, inva^ind ca pasajul trebuie luat intr-un sens

mai spiritual si ca trebuie raportat la Hristos, a zis asa : «Cel ce-si iu-

beste femeia pe sine se iubeste. CSci nimeni nu si-a urit vreodata trupul,

ci-1 hraneste si-1 ingrijeste, dupa cum si Hristos Biserica, caci noi sintem

madulare ale trupului sau. Pentru aceasta, va lasa omul pe tatal sau si

pe mama sa si se va lipi de femeia sa si vor fi amindoi un singur trup.

Taina aceasta mare este ; eu insa zic in Hristos si in Biserica» (Efes.

5, 28—32).

II

SS nu te tulbure faptul ca Apostolul, vorbind despre un subiect sare

la altul, incit pare ca amesteca ideile, ca intercaleazS in cele tratate

consideratiuni fara legatura, incit pare ca se indeparteaza de la scopul

(sau), asa cum face acum. Pentru ca structure argumentelor sale este

foarte diferita si se preteaza la amplificari ; astfel, uneori, incepe de la
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ceea ce este simplu si trece la ceea ce este inalt si maret ; alteori, por-

nind de la sensurile adinci, sfirseste cu ceea ce este simplu si la inde-

mina oricui. El nu adauga mimic strain ideii pe care o trateaza, leaga cele

spuse intr-un chip admirabil si face sa convearga total catre o Jinta

unica, catre obiectivul propus. Este, deci, o actiune indrazneata faptul

de a descoperi sensul argumentelor Apostolului, avind in vedere cele

spuse mai imainte. Dupa parerea mea, tu, Teofila, ai expus destul de de-

taliat si stralucit sensul literal al cuvintelor Scripturii. Ar fi gresit, dupa

cum s-a spus, a nu se tine deloc seama de text, mai ales de textul Ge-

nezei, unde sint expuse hotaririle de nestramutat ale lui Dumnezeu refe-

ritoare la alcatuirea universului, (hotariri) dupa care lumea este condusa

pina in prezent inca in chip armonios, pina cind Legiuitorul insusi, Cel

care a facut lumea, va voi s-o transforme din temelii si sa desfiinteze

prin alte legi primele legi ale firii. Dar nu trebuie sa lasam cuvintul la

jumatate, ci sa-i adaugam sensului literal pe eel anagogic, scrutind mai

adinc Scriptura. Nu me este permis a face abstractie de Pavel, care se

ridica mai presus de sensul literal si declara ca acel (text) se raporteaza

la Hristos si la Biserica.

Ill

Mai intii trebuie sa aratam (grija) — pentru ca este natural ca unii

sa stabileasca acest raport intr-un fel foarte diferit — in ce fel poate fi

asemanat cu Fiul lui Dumnezeu eel care n-a ascultat de porunca divina,

Adam, caruia i s-a zis : «Pamint esti §i in pamint vei merge» (Geneza

3, 19). $i cum poate fi socotit acesta «intii nascut (fata de) toata creatura»

(Col. 1, 15), el, eel facut din lut dupa (ce a fost facut) pamintul si materia

solida? $i cum se va ingadui ca el sa fie «pomul vietii» (Apoc. 2, 7), el,

eel alungat din cauza neascultarii «ca nu cumva intinzind iarasi mina si

mincind din el, sa traiascS in veac» (Gen. 3, 22) ? Caci obiectul care este

comparat trebuie sa poata fi gasit asemenea si pus in paralela din multe

(puncte de vedere) cu ctl a carui imagine este, si sa nu fie alcatuit din

elemente opuse (acestuia). Cel care ar indrazni sa puna pe acelasi plan

pe cel scrintit cu eel intreg (la minte), armonia cu discordanta, ar fi so-

cotit el insusi ca nu este in toate mintile. Pentru ca se compara cineva

cu eel egal lui prin fire, chiar daca acela este egal (doar) intr-o mica

masura si (un obiect) alb se aseamana cu altul care prin fire este alb,

chiar daca culoarea alba a acestuia este foarte putina, in comparatie cu

a altui obiect, care pe drept se poate numi alb. Este indeobste cunoscut

ca Intelepciunea este fara pacat si nestricacioasa, pe cind cel condamnat

pentru pacat este dispretuit si trecator.
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IV

Socotesc ca acestea sint motivele pe care le invoea oea mai mare

parte dintre cei care nu vor ca primul om sa fie comparat cu Hristos, dis-

pretuind, dupa cum se pare, puterea de patrundere a lui Pavel. Prin ur-

mare, ce zice Pavel ? Nu zice ca Adam a fost ridicat (la statura lui) Hris-

tos. Nu-1 socote^te pe acela tip, imagine (a acestuia), ci afirma ca Hristos

s-a facut exact ceea ce era Adam, fiindca Cuvintul care exista dinainte

de veci s-a salasluit in el. Primul nascut al lui Dumnezeu, prima mla-

difa, tnfelepciunea, s-a amestecat cu primul nascut dintre oameni. Pentru

ca iata ce este Hristos : un om plin de dumnezeirea cea desavirsita, fara

amestecare si un Dumnezeu salasluind in om. Era firesc ca eel mai virst-

nic dintre eoni, primul dintre arhangheli, trebuind sa vina in legatura

cu oamenii, sa intre si sa locuiasca in eel mai in virsta, in primul om al

omenirii, in Adam. In felul acesta, reface si remodeleaza opera sa ini-

tials, recreeazS pe om din Fecioara si din Duh, la fel cum la inceput, a-

tunci cind pamintul era incS feciorelnic si nelucrat, a luat lut isi a mode-

lat din el, fara samintA fiinta cea rationala.

V

Pentru aceasta pledeaza marturia clara si plina de garantie a profe-

tului Ieremia, care zice : «$i am coborit in casa olarului si iata ca el

facea un lucru pe discurile de piatra. $i cazind vasul la care el lucra, s-a

spart in bucati. $i iarasi 1-a facut vas, asa cum i-a placut sa faca» (Ier.

18, 3). Caci pe cind Adam era in miinile Creatorului, sa zicem, ca o pasta

moale si umeda si asemenea unui vas de argila n-ajunsese sa se inta-

reasca si sa se pietrifice, adica sa devina nemuritor, pacatul — intocmai

ca apa care curgind picatura cu picatura nimiceste o lucrare — 1-a distrus.

De aceea, revenind asupra operei Sale, Dumnezeu a refacut aluatul si a

modelat acela^i (om) «spre cinste» (cf. II Tim. 2, 20 ; Rom. 9, 21) ;
dupa

ce mai intii 1-a plamadit in pintecele (fecioarei) si 1-a unit cu Cuvintul,

1-a adus la via^a tare si incoruptibil, cu neputinta a fi din nou atins din

afara de valurile coruptiunii, care ii adusesera mai inainte stricaciunea

§ii moartea. (Acest lucu il) spune Domnul in parabola cu oaia cea pier-

duta, cind zice : «Care este (aced) om dintre voi, care, avind o suta de oi

si pierzind una din ele, nu lasa in munti pe cele nouazeci si noua si, ple-

cind, cauta pe cea pierduta pina ce o va gasi? Si gasind-o o pune pe

umerii sai si venind acasa isi cheama prietenii si vecinii si zice : «Bucu-

rati-va impreuna cu mine, pentru ca s-a gasit oaia mea cea pierduta»

(Luca 15, 4—6).
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VI

Bl era si este («de la inceput in Dumnezeu si Dumnezeu fiind» — loan

1, 1) Stapinul atotputernic si pastorul celor din ceruri, caruia toate cele

rationale se supun, iar multimile ingerilor celor fericiti II urmeaza in

ordine. Iar numarul fiintelor nemuritoare, impartite in cete si neamuri, a

devenit perfect si complet abia cind omul a fost adaugat turmei. Pentru

ca si el fusese creat a fi mai presus de stricaciune, pentru a slavi pe im-

paratul si creatorul tuturor, pentru a se face prin cimtecele sale ecoul

cintecelor ingeresti din cer. Dar, incalcind porunca, omul a cazut intr-o

greseala ingrozitoare si a devenit muritor. De aceea zice Domnul ca El

a venit la aceasta via^a din ceruri, dupa ce a parasit cetele si ostile in-

geresti. Intr-adevar, muntii reprezinta cerurile, iar cele 99 de oi repre-

2inta puterile, «incepatoriile §i stapinirile» (Efes. 1, 21), pe care Stapinul

si Pastorul le-a parasit atunci cind a coborit sa caute oaia cea pierduta.

Omul incetase sa mai faca parte din grupul si din numarul acestora, a-

tunci cind Domnul a luat firea lui si a imbracat-o (ca pe un vesmint)
;
a

facut aceasta pentru ca nu cumva omul — coplesit de inselaciunile pla-

cerii, iarasi sa se afunde. lata pentru ce Cuvintul a imbracat firea ome-
neasca, pentru ca in felul acesta sa fie anulata sentint,a pierzarii, iar

sarpele sa fie invins.

Cel viclean trebuia invins tocmai de eel supus de el prin viclenie,

si nu de altcineva. Era imposibil sa fie desfiintata de altcineva santinta

de condamnare si moartea, afara de omul caruia i s-a zis : «pamint esti

si in pamint vei merge» ; acesta, reintrind in lupta, trebuia sa desfiinteze

sentinta care, din cauza lui, plana asupra tuturor oamenilor, asa incit,

«dupa cum mai inainte to|i mureau in Adam, la fel iarasi toti sa fie vii in

Hristos», care s-a imbracat cu firea lui Adam (I Cor. 15, 22).

VII

Despre faptul ca omul, devenind vesmint si instrument al Fiului

Unuia Nascut, s-a supus intru totul acestuia, cred ca s-a vorbit destul.

Ramine de examinat faptul daca omul participa din fire la bine sau la

rau. Pentru ca sint lucruri bune, drepte si sfinte prin firea lor, iar altele

prin participare. Si sint lucruri bune si lucruri rele : Intelepciunea, de

exemplu, care se afla la Dumnezeu, este opusa nelegiuirii si pacatului

;

viata este opusa mortii, nestricaciunea este opusa stricaciunii. Corecti-

tudinea inseamna viata, iar lipsa de corectitudine inseamna stricaciune

;

dreptatea si intelepciunea inseamna armonie, iar nedreptatea si lipsa de

intelepciune inseamna discordanta. Or ,omul, gasindu-se intre aceste ex-

treme, nu trebuie identificat nici cu dreptatea insasi, nici cu nedrepta-
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tea ; traind in mijlocul nestricaciunii si al stricaciunii, el se transforma

in natura celui catre care inclina. Daca inclina spre stricaciune, devine

stricacios si muritor, iar daca (inclina) spre nestricaciune, (devine) ne-
stricacios si nemuritor. Pus intre pomul vietfi $i al cunoa$terii binelui

§i raului (Gen. 2, 9), el s-a schimbat in forma celuia din ale carui fructe

a gustat ; el nu era nici pom al vietli, nici al stricaciunii, asa ca atunci

cind s-a atasat celui viclean a devenit muritor, iar cind s-a apropiat de
el izvorul vietii, iarasi (s-a aratat) nestricacios si nemuritor.

Asa invata Pavel undeva, zicind : «Stricaciunea nu va mosteni ne-

stricaciunea» (I Cor. 15, 22), nici moartea viata. El defineste prin strica-

ciune $i moarte ceea ce degradeaza si ucide, dar nu pe eel ce este nimicit

si moare ; iar prin nestricaciune §i viata, pe ceil ce da viata si face

nemuritor, si nu pe eel inviat si facut nemuritor.

Prin urmare, omul nu este nici element discordant, nici armonia in-

sasi ; cind a inclinat catre discordanta, adica spre nesupunere si pacat,

el a devemit discordant si cum nu trebuie ; cind a inclinat catre armonie,

adica spre supunere si dreptate, a devenit instrument stralucit si armo-

nios. De cind, insa, Domnul, biruitorul mortii, a inviat cu trupul, nu-i mai
este permis acestuia sa cada iarasi in stapinirea mortii. Dar si despre

acest aspect cred ca s-a vorbit destul.

VIII

Sa argumentam, deci, cu temeiuri din Scriptura, nu lipsite de impor-

tanta, ca primul om pe buna dreptate poate fi comparat cu Hristos, ca

el nu este numai typ, asemanare si imagine a (Fiului) Unuia Nascut, ci

insasi intelepciunea §i cuvintul. Pentru ca omul, impregnat ca de apa

de intelepciune §i viata, a devenit ceea ce era lumina oea neinserata,

care salasluia in el. De aceea, pe buna dreptate si-a raportat la Hristos

cele spuse despre Adam. Pe buna dreptate se spune ca Biserica s-a nas-

cut din oasele si trupul Sau ; aceasta Biserica, pentru care Cuvintul, pa-

rasind pe Tatal din ceruri, a coborit pe pamint si s-a unit cu ea, a trait

extazul si a murit de bunavoie pentru ea, «ca sa-si infatiseze Biserica

slavita si fara pata» (Efes. 5, 27), a curatit-o in baia (nestricaciunii) si a

pregatit-o in vederea primirii si cultivarii germenului spiritual al virtutii.

In acest fel se implineste dupa cuviinta cuvintul : «Cresteti si va in-

multiti» (Gen. 1, 28) ,- Biserica cre$te zi de zi in numar, stralucire §i fru-

musete, datorita unirii si relatiilor intime cu Cuvintul, care si acum co-

boara spre noi, cind ne amintim de patimiile Sale. Biserica n-ar putea con-

cepe altfel pe credinciosi si nu i-ar putea naste din nou «prin baia re-

na?terii» (Tit 3, 5), daca Hristos nu s-ar fi smerit si pentru ei, daca nu

i-ar fi cuprins in Sineintimpul patimilor si n-ar fi murit pentru ei, daca nu
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s-ar fi unit cu Biserica spre a-i da putere din coasta Sa, ca sa creasca to^i

cei ziditi de El, cei nascuti prin baie, care primesc oase si trup din oasele

si trupul Sau, adica din sfintenia si slava Sa. Cine vede in oasele si in

carnea Intelepciunii, inteligenta si virtutea, are perfects dreptate ; la fel

si eel ce vede in coasta pe «Duhul adevarului», Mingiietorul, de la care

cei luminati prin botez primesc puterea ce-i apara de nestricaciune. Este P

insa, imposibil sa fie cineva partas al Duhului Sfint si sa devina modu-
lar al lui Hristos daca mai inaimte Cuvintul n-a coborit in el ; numai asa

poate primi el reinnoirea si se poate umple de Duhul. S-ar putea zice ca

Duhul, Cei cu sapte infatisari, despre care vorbeste profetuJl, este coasta

Cuvintului. Din acesta Juind Dumnezeu in timpul (somnului) extatic al

lui Hristos, adica in vremea suferintei Sale, ii formeaza «ajutorul» Sau

(Gen. 2, 18), vreau sa zic, sufletele care i s-au unit si i s-au logodit.

Scripturile numesc adesea «Biserica» adunarea si masa credincio-

silor, pe care-i unesc intr-o singura persoana si un singur corp. Cei buni,

care au imbratisat deplin adevarul si s-au eliberat de necuviintele trupu-

lui, sint «ajutorul» lui Hristos, intocmai ca o fecioara, dupa cuvintul

Apostolului (II Cor. 11, 2) ; ei sint cei logoditi si uni^i Lui si, primind sa-

minta invataturii, colaboreaza cu Hristos ajutind prin cuvint la min-

tuirea celonlalti. Cit despre cei inca nedesavirsi^i, care incep sa se in-

struiasca in vederea mintuirii, (acestia) sint format! si nascuti pentru vir-

tute intocmai ca de pintecele mamei, de cei desavir?iti ; si ei, la rindiil

lor, pe masura ce progreseaza, devin «Biserica» isi ajuta la nasterea si

educarea altor copii, realizind in sinul sufletului lor, ca intr-un pintece

matern, viata nepatata a Cuvintului.

IX

Sa avem in vedere, in acest sens, cazul ilustrului apostol Pavel. Pe
cind nu era inca «desavirsit» in Hristos (cf. Colos. 1, 28), a fost mai intii

nascut si hranit cu lapte ; Anania 1-a evanghelizat si 1-a reinnoit prin

botez, dupa cum relateaza Faptele Apostolilor. Cind s-a maturizat si s-a

desavirsit duhovniceste, a fost facut «ajutor» si «mireasa» a Cuvintului,

i s-au transmis germenii virtutii si adevarului si a conceput el, eel care

mai inainte fusese copil ; devine Biserica si mama si sufera durerile nas-

terii pentru cei ce au crezut prin el in Domnul, pina ce Hristos avea sa

prinda chip si sa se nasca in ei. Caci zice : «Copiii mei, pentru care ia-

rasi sufar durerile nasterii, pina cind Hristos va lua chip in \roi» (Gal.

4, 19) §i altadata : «eu v-am nascut prin Evanghelie in Iisus Hristos*

(I Cor. 4, 15).

Prin urmare, este corect sa raportam la Hristos pasajul unde se vor-

beste despre Eva si Adam. Caci aceasta este «taina cea mare» (Efes.
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5, 32), taina cu adevarat mai presus de lume, despre a carei mare|ie,

datorita slabiciunii si neputintei spirituiui meu, nu pot vorbi asa cum
trebuie. Insa trebuie s-o fac, n-am decit sa continui cele ce v-am spus

mai inainte.

X

Apostolul Pavel invita pe to^i la sfintenie si intelepciune, iar cuvin-

tele primului om si Evei le raporteaza la Hristos si la Biserica, tocmai

pentru a indeparta orice pretext pentru necumpatare. Pentru ca unii se

lasa prada patimilor si, fortind sensul adevarat al Scripturilor, indraznesc

sa invoce ca temei pentru necumpatarea lor cuvintele : «A zis Dumne-
zeu : cre^teti §i va inmultiti $i din aceasta cauza va parasi omul pe tatal

sau §i pe mama sa» (Geo. 1, 28; 2, 24) ;
unii ca acestia nu se rusineaza

sa se impotriveasca Duhului si sa-si satisfaca in felurite chipuri poftele,

ca si cind pentru aceasta ar fi fost facu^i. Pavel, insa, respkige energic

aceste pareri gresite si motive inventate. Vrind sa arate cum trebuie sa

se comporte barbatii cu femeile, el zice ca (ei trebuie sa se comporte)

cum s-a comportat Hristos fata de Biserica, cind s-a dat pe Sine pentru

ea «ca s-o sfinteasca, dupa ce a cura^it-o prin baia apei in cuvint» (Efes.

5, 26). Se refera apoi la Geneza si aminteste cnvintele spuse primului om
pentru a lua orice temei celor ce-si satisfac poftele trupesti, sub pretex-

tul nasterii de fii.

XI

lata, fecioare, (cum Pavel) dorind din tot sufletul ca credinciosii sa

traiasca in castitate, ii subliniaza valoarea si incearca s-o impuna prin

diferite argumente. El zice : «In legatura cu cele despre care mi-atl

scris, bine este ca barbatul sa nu se atinga de femeie» (I Cor. 7, 1) ;
a-

ceste cuvinte exprima fara echivoc ideea ca este preferabil ca barbatul

sa nu se atinga de femeie. Acesta este pentru el idealul absolut, insa, bl-

ind iarasi aminte la slabiciunea si lipsa de cumpatare a unora, arzind dupa
impreunare, acestora le ingaduie sa traiasca cu femeile lor, pentru a nu

cadea in desfriu. Dar, imediat dupa ce formuieaza aceasta ingaduin^a,

adauga urmatoarele : «pentru a nu va ispiti satana din cauza necumpa-
tarii» (I Cor. 7, 5). Ceea ce inseamna : «pentru ca voi nu pute^i fi intru

toate cumpatati, din cauza moliciunii trupurilor (voastre), v-am permis

sa traiti cu sotiile voastre, ca sa nu fifi mereu ispiti|i de eel viclean si

sa va apucati de dorinta dupa femeile straine».

XII

Examinind mai atent aceste texte, aflam ca Apostolul n-a facut

aceasta concesie absolut tuturor si ca daca a facut-o, a avut in vedere
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un motiv bine intemeiat. Zicind : «bine este oa omul sa nu se atinga

de femeie» (I Cor. 7, 2), a adaugat : «dar peintru a nu cadea in desfriu,

fiecare (barbat) sa aiba femeia lui». Cu alte cuvinte, doar in cazul in care

poftele nu pot fi stapinite, pentru ca atunci desfriul devine inevitabil,

iar «fiecare femeie sa-si aiba barbatul ei. Barbatul sa-i dea femeii ceea

ce ii datoreste, la fel si femeia barbatului. Femeia nu are putere asupra

trupului ei, ci barbatul ; la fel si barbatul nu are putere asupra trupului

sau, ci femeia. Sa nu va lipsiti unul pe altul (de datoria de soti), decit

doar prin buna invoiala pentru un timp, ca sa va indeletniciti cu ruga-

ciunea ; apoi iarasi sa fiti impreuna, ca sa nu va ispiteasca sataua, din

pricina nestapinirii (voastre). Lucrul acesta il spun oa o ingaduinta, nu

fac din el o porunca» (I Cor. 7, 2—6).

Acest fel de exprimare este foarte prudent. Insemna ca sfatul trebuia

luat «ca o ingaduinta» si nu «ca o porunca» , a dat porunca atunci cind

a recomandat castitatea si a zis ca este bine ca barbatul sa nu se atinga

de femeie ; a facut o ingaduinta atunci cind s-a referit la cei care nu pot,

aisa cum am spus, sa-§i infrineze pofta. Acestea zice in legatura cu bar-

batii si femeile care au contractat deja o casatorie a carei legatura sub-

zista si va subzista. In legatura, insa, cu barbatii si femeile care si-au

pierdut sotii, iata ce spune Apostoluil si lata care este sensul cuvintelor

sale : «Zic, insa, celor necasatoriti isi vaduvelor : este bine pentru ei sa

ramina asa, ca isi mime. Dar daca nu se pot infrina, sa se casatoreasca

pentru ca este mai bine sa se casatoreasca decit sa arda» (I Cor. 7, 8).

Arata si aici ca prefera cumpatarea. Rezulta aceasta dim faptul ca se da

pe sine exemplu pentru a face pe ascultatorii sai sa imite acest mod de

viata
;
pe eel ce a fost o data casatorit, il invata ca este mai bine sa ra-

mina singur ca si el. In cazud, insa, in care fierbinteala trupului nu per-

mite un asemenea mod de viata, el ingaduie contraotarea celei de-a doua

casatorii. El nu spune ca a doua casatorie este un lucru bun, ci numai

ca este preferabila vietii desfrinate. Este ca si cind cineva — intr-una

din zilele postului Pastilor — ar oferi hrana unui om grav bolnav si 1-ar

invita sa manince din ea, zicind : «Intr-adevar, dragul meu, ar fi bine ca

tu sa staruie^ti in acelaisi (lucru) ca si noi (caci astazi este interzis tuturor

sa se gindeasca la hrana), dar pentru ca prins fiind de boala ai slabit ?i

pentru ca nu poti sa rezi^ti, din aceasta cauza, aratind ingaduinta (fata

de tine), te sfatuim sa intinzi mina si sa iei din alimente, pentru ca nu

cutnva, din cauza bolii sa nu poti rezista foamei si sa te pierzi». La fel

procedeaza si Apostolul in acest caz : mai intii zice ca ar vrea ca toti

(oamenii) sa fie sanatosi ;si casti ca si el, apoi ingaduie celor robiti pof-

telor contractarea celei de-a doua casatorii, ca nu cumva sa fie rapusi

de lepra desfriului, caci infierbintarea poftei i-ar impinge catre paturi

3 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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straine. El considers ca este mai bine sa contracteze cineva a doua ca-

satorie decit sa arda de dorinta si sa traiasca in nerusinare.

XIII

Dar si despre cumpatare, casatorie, viata conjugala si cele ce suit fo-

lositoare pentru a ajunge la sfmtenie, mi se pare ca am vorbit de-ajuns.

A ramas sa spunem daca si despre feciorie avem vreo dispozitie. Deci,

sa vorbim si despre aceasta. Zice Pavel : «Cit despre fecioare, nu am po-

runca de la Domnul. Le dau insa un sfat, ca unul care am fost miluit de

Domnul sa fiu vrednic de crezare. Socotesc ca este bine, avind in vedere

strimtoarea de acum, sa ramina fiecare asa cum este. Esti legat de o fe-

meie ? Nu cauta sa fii dezlegat. Nu esti legat de o femeie ? Nu cauta fe-

meie. Iar daca te insori, nu ai pacatuit ; si daca fecioara se marita, nu a

pacatuit. Dar acestia vor avea necaz in trup si eu vreau sa va crut»

(I Cor. 7, 25—27).

Cu multa prudenta abordeaza problema fecioriei. Dindu-si parerea

ca fiecare poate sa-si marite fata cu cine dore^te — caci, desigur, nimic

din cele ce due la sfintenie nu trebuie sa se faca prin constringere si

forta, ci dupa deliberarea libera a sufletului (caci acesit lucru este placut

lui Dumnezeu) — \iae sa sublinieze ca nu spune acestea in numele, ci ca

exprima vointa Domnului. Zicind : «iar daca se casatoreste, fecioara nu
pacatuieste», el revine asupra celor spuse pu^in infricosat si lasa sa se

inteleaga ca a dat aceste sfaturi in virtutea unei ingaduinte omenesti si

nu divine. Zicind : «si daca fecioara se casatoreste, nu pacatuieste», a-

dauga : «acestia vor avea necaz in trup, iar eu vreau sa va crut». A-
ceasta inseamna : pentru ca voiam sa va crut am facut aceste conce-

siuni. Pentru ca asa gindeati unii si ca sa nu apar ca va imping cu forta

catre un alt mod de viata. Iar daca preferat4 calea casatoriei, pentru ca

nu puteti trai in feciorie, socotesc ca este folositor sa va domoliti infier-

binteala carnii si sa nu abuzati de corpurile voastre si sa le dati necura-

tiei. Dupa aceea, adauga : «Aceasta zic, fratilor, ca vremea s-a scurtat

si cei ce au femei sa fie ca si cind n-ar avea» (I Cor. 7, 29). Apoi, reve-

nind asupra acelorasi (lucruri), isi termina cuvintul lasind impresia ca

staruie in favoarea vietii in feciorie. El adauga la cele dinainte urma-

toarele : «Eu vreau ca voi sa fiti fara grija. Cel neinsurat se ingrijeste

de cele ale Domnului, cum sa placa Domnului, pe cind eel insurat se in-

grijeste de lucrurile lumii, cum sa placa nevestei. La fel este deosebire

intre femeia maritata si fecioara : cea nemaritata se ingrijeste de cele ale

Domnului, ca sa fie sfinta la trup si la duh, pe cind cea casatorita se in-

grijeste de cele ale lumii, cum sa placa barbatului» (I Cor. 7, 32—34). Or,

pentru toti este clar ca a te ingriji de lucrurile Domnului si a placea Dom-
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nului este mult mai bine decit a te ingriji de lucrurile lumii si a placea

nevestei. Cine este atit de fara minte si are vederea atit de slaba, incit

sa mi infeleaga ca indemnul lui Pavel inclina spre castitate ? «Caci —
zice el, — va spun acestea spre binele vostru, nu ca sa va prind in lat,

ci pentru ca asa se cuvine» (I Cor. 7, 35).

XIV

Din cele spuse de Pavel rezulta ca fecioria este un dar al lui Dumne-
zeu

;
de aceea, el respinge pe cei necumpatati, care imbratiseaza aceasta

stare numai pentru ca sint impinsi de slava desarta, si-i indeamna sa se

casatoreasca, de teama ca nu curava vigoarea trupului sa provoace in ei

pasiuni arzatoare si la imboldul acestora sa dezonoreze sufletul. lata

ce ne inva|a el : «Daca socoteste cineva ca este rusinos pentru fiica sa

sa treaca de floarea virstei si a§a trebuie sa fie, sa faca ce vrea ; nu pa-

catuieste ,• sa se marite» (I Cor. 7, 36). El prefera, deci, in chip firesc,

casatoria vietii destrabalate. Aceasta in legatura cu cei care imbrati-

seaza fecioria, dar cu greu suporta urmarile ei si se descurajeaza ; de

rusine fata de oameni afirma ca persevereaza in ea, in realitate ei sint

incapabili de aceasta staruinta. Cind, insa, cineva in perfects libertate

de vointa se hotaraste sa-si pastreze trupul feciorelnic §i nu incearca

nici o constringere — prin constringere (Pavel) intelege pofta ce im-

pinge coapsele la impreunare, pentru ca trupurile se deosebesc intre ele,

— cind lupta si persevereaza energic in promisiunea facuta si o tine

pina da capat, pe unul ca acela Apostolul il indeamna sa staruie (in ho-

tarirea sa) si il daruieste cu premiul fecioriei. Caci, zice el, eel ce

poate si se ambitioneaza sa-si pastreze trupul feciorelnic foarte bine

face, pe cind eel ce nu poate si (de aceea) se casatoreste legal si nu se

minjeste prin legaturi clandestine, de asemenea, bine face. Dar si in

legatura cu aceste (chestluni s-a vorbit) indeajuns. Sa ia in mina cine

vrea epistola catre Corinteni si, parcurgind cele scrise, sa examineze

paralel cele spuse de noi si va vedea ca totul este in deplina armonie si

concordanta. Acestea sint, Virtute, cele pe care, dupa puterea mea, ti

le ofer spre lauda castitatii.

Euboulion: Grigorie, prin foarte multe (intorsaturi), dupa ce a

folosit un ocean de cuvinte, abia a ajuns la mal.

Grigorie: Se pare ca asa este. Dar hai sa amintim §i pe celelalte

cit mai exact — pentru ca ceea ce am auzit parca imi rasuna inca in

urechi — inainte de a zbura si a scapa. «Caci din memoria batrinilor

se sterg usor vestile de curind aflate».

Euboulion: Da, vorbeste. Caci pentru a ne bucura de auzirea

acestor (discursuri) am venit aici.
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G rigor ie: Ei bine, cind Thalia — ca sa reiau expresia ta — a

ajuns la mal, pe drumuri fara valuri, Theopatra, luind cuvintul in con-

tinuare — asa mi-a spus ea insasi — a spus urmatoarele :

Discursul IV : Theopatra

I

O, fecioare, daca dibacia in arta discursului s-ar rezuma la aceleasi

desfasurari si (discursul) ar strabale totdeauna aceeasi cale, mi-ar fi im-

posibil sa nu plictisesc, abordind un subiect deja tratat; dar, pentru ca

un subiect poate fi abordat in nenumarate feluri, pentru ca «Dumnezeu
ne-a inspirat in multe feluri si in mullte chipuri» (Evrei 1, 1), de ce sa fac

mofturi si sa ma intimidez ?

Stim ca nu este scutit de repros eel ce are darul (vorbirii), dar nu-isi

impodobeste ideile frumoase cu cuvinte alese. De aceea, se cuvine sa

slavim si noi (din constelatia darurilor) primite de la Hristos pe steaua

cea mai stralucitoare §i mai de pret, castitatea.

Sa luam aminte de unde incepem pentru a lasa impresia ca spunem
ceea ce trebuie si ceea ce este bine in legatura cu tema noastra.

II

Eu am convingerea ca pentru rea§ezarea noastra in paradis, pentru

readucerea in starea de nemurire §i de impacare cu Dumnezeu, nimic nu
are un rol atit de mare si nimic nu este atit de favorabil oamenilor cum
este castitatea. Voi incerca in cele ce urmeaza sa arSt ce gindesc eu
despre acest subiect, pentru ca deplin informate asupra puterii darului

mai inainte numit, sa stiti cite binefaceri ne-a facut. In vremurile de odi-

nioara, dupa ce omul a fost izgonit (din paradis) din cauza ca a incalcat

porunca, curentul stricaciunii s-a raspindit foarte departe, ridicind cu

violenta valuri enorme, care antrenau la dezordine nu numai ceea ce

intilneau in afara omului, ci navaleau in launtrul lui si scufundau su-

fletele. Iar acestea, supuse acestui asalt, mergeau purtate de valuri, mute

si nauce, renuntind sa conduca propriile lor nave, pentru ca n-aveau

nimic sigur de care sa se aga|e. Pentru ca simtAiri'le sufletului — cum
spun cei in masura sa Sipuna acestea — odata ce au cedat asaltu-

lui exterior al pasiunilor si au lasat sa patrunda valul dementei care

inunda interiorul, se intuneca numaidecit si impiedica toata carcasa

sufletului sa mearga pe drumul eel drept, (carcasa) care prin natura ei

este usor de condus. Lui Dumnezeu, insa, I s-a facut mila de noi, iar

pentru ca noi nu putem nici sa ne mentinem, nici sa ne ridicam, ne-a
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trimis din ceruri pe eel mai bun si mai stralucit ajutor, castitatea, legin-

<iu-ine de ea ca de niste corabii, sa plutim linistit, departe de stricaciune,

aisa cum ne asigura! si Duhul Sfint. Asa se spume in psalmul 136 unde
(sta scris) ca un imn de mulpamire inalta linistit lui Dumnezeu sufletele

care, dupa ce au fost primite si intarite de El, strabat acum cerul im-

preuna cu Hristos, fiindca n-au fost inghitite de curentii senzualitafii.

Despre faraonul Egiptului se zice ca a fost simbolul diavolului, pentru

ca a poruncit sa fie aruncati itn riu, fara vreun menajament, prunoii de

parte barbateasca, pe cind cei de parte femeiasca au fost -lasati sa tra-

iasca. Pentru ca, la fel, diavolul domnind «de la Adam pina la Moise»

(cf. Rom. 5, 14) peste vastul Egipt, adica peste lume, a depus tot efortul

ca mladitele de parte barbateasca, mladitele rationale, sa fie luate si

pierdute de valurile patimilor, pe cind (mladitele) de parte femeiasca,

carnale si senzuale, sa creasca si sa se inmulteasca.

Ill

Dar, pentru a nu ne departa de subiect, sa explicam acest psalm,

pe care inimile §i sufletele cele fara de prihana id cinta in cinstea lui

Dumnezeu. «La riul Babilonului— zicele— , acolo am sezut si am plins,

cind ne-am adus aminte de Sion. In salcii, in mijlocul lui, am atirnat

instrumentele noastre» (Ps. 136, 1—2). Iudeii se tinguiau si numeau in-

strumente trupurile lor, pe care le-au legat de pomul castit&tii, pentru a

nu fi iarasi smulse si duse de curentul necumpatarii. Cuvintul Babi-

lon, care inseamna tulburare sau dezordine, desemneaza aceasta viata

agitata in mijlocul careia ne aflam inconjurati de valurile rautatii, care

se napustesc asupra noastra tot timpul cit ne aflam pe aceasta lume. Va-
zind acestea, sintem ingroziti, ne ttoguim §i strigam plingind catre Dum-
nezeu, ca nu cumva instrumentele noastre sa fie smulse din pomul casti-

tatii si sa fie luate de curentii placerii. Pretutindeni Sfintele Scripturi iau

salcia ca simbol al castitatii, pentru ca daca (cineva) bea apa in care a

fost zdrobita floarea ei, in acela se stinge boldul sexualitatii, (acela) de-

vine complet sterid si face fara rod orice incercare de procreare. Acest

lucru 1-a spus si Homer cind a numit salciide «nimicitoare ale fruotelor»

(Odyseea, 20, 510) ; iar in cartea lui Isaia se spune ca cei drepti cresc

ca niste sSlcii dinga apa curgatoare. Planta tinara a fecioriei creste re-

pede in inaltime i§.i devine viguroasa cind acela care o cultiva o adapa.

cu apele prea dulci ale iui Hristos §i o racoreste cu intelepciunea Lui. $i,

dupa cum in mod natural, apa incarca de verdeata si mladite acest copac,

la fel si fecioria, hrSnita de cuvintele (bunei invataturi), infloreste si se

dezvolta mereu, incit poate sa-si atirne cineva de ea lauta.
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IV

Daca in riurile Babilonului trebuie sa vedem — asa cum zic cei in-

telepti — curentele voluptatii, care aduc confuzie si tulbura sufletele,

atunci in mod necesar in salcii trebuie sa vedem cumpatarea de care

noi atasam corpurile noastre, intocmai ca pe niste harfe, ca nu cumva
antremati in valurile necumpatarii, sa fim aruncati ca niste viermi mize-

rabili. Pentru ca Dumnezeu ne-a daruit fecioria ca pe un mijloc foarte

folositor pentru dobindirea nestricaciunii. El a dat-o ca aliat celor ce

doresc arzator — asa cum spune psalmistul — Sionul, adica dragostea

si porunca ce rezulta din ea, pentru ca «Sion» inseamna «porunca obser-

va^iei». In aceJasi fel sa explicam prin analogie si cele ce urmeaza. Se

spune ca invingatorii le-au cerut (iudeilor) sa cinte cintarea Domnului

in pamint strain. Aceasta inseamna ca Evanghelia este o cintare sfinta

si tainica, pe care cei pacatosi si adulterini o cinta in cinstea celui vi-

clean. Acestia nesocotesc poruncile, savirsesc voia duhurilor «rautatii»

si arunca «sfintele ciinilor si margaritarele inaintea porcilor» (cf. Ma-
tei 7, 6) ,- ei fac, ca si aceia despre care profetul zice cu indignare :

«ei au citit legea afara» (Amos 4, 5 (LXX). Zice asa, nu pentru ca iu-

deii iesisera dintre zidurile Ierusailimului sau ale caselor lor (pentru a

citi) legea, ci pentru ca au incalcat poruncile si s-au aratat fara cuvi-

inta fata de Dumnezeu ,• acestia au citit poruncile prefacindu-se a fi

(©amend) de buna credinta, insa in inima lor nu le acceptau si nu le

pastrau cu credinta, ba din contra, le respingeau «lepadindu-se de ele

prin faptele lor» (cf. Tit 1, 16). Au cintat cintarea Domnului in pamint

strain, au interpretat Legea, dar ei i-au dat un sens inferior, au asteptat

o imparatie de ordin sensibil si si-au pus sperantele in acest pamint

strain, despre care se spune ca va trece, unde invingatorii i-au amagit

cu placer i pentru a-i insela.

V

La fel «cinta cintarea Domnului in pamint strain» cei care se ata-

seaza celor fara de minte si nu implinesc poruncile lui Hristos. Insa cei

care au imbracat haina neintinata si stralucitoare a fecioriei §i n-au

fost atinsi de patimi «nu cinta cintarea lor in pamint strain», pentru

ca nu-si pun in acesta sperantele lor, nu se consuma in placerile trupu-

rilor muritoare, nici nu considers ca sint de dispretuit poruncile divine,

ci sint coplesiti de sentimente superioare, privesc catre promisiuni si in-

seteaza dupa placerile ceresti, care convin naturii lor. De aceea, admi-

rind Dumnezeu cugetele lor, le promite cu juramint ca le va invrednici

de onoruri extraordinare, anume le va aseza la loc de cinste «in ziua
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bucuriei». El zice : «Daca te voi uita, Ierusalime, uitata sa fie dreapta

mea. Sa se lipeasca limba mea de gitlejul meu daca nu-mi voi aminti

de tine, daca nu voi face din Ierusalim primul motiv al bucuriei mele»

(Ps. 136, 5—6). Prin Ierusalim intelege, precum am spus, aceste suflete

nepatate si nevatamate, care au baut pe-ndelete, cu buzele lor nepriha-

nite, bautura curata a fecioriei si se pregatesc sa se prezinte mirelui Hris-

tos «in cer ca fecioare curate» (II Cor. 11, 2), ca unele care au invins

in lupta pentru «cununile cele nevestejite» (cf. Int. lui Sol. 4, 2). Ace-

lasi lucru spune si profetul Isaia, cind zice : «Lumineaza-te, lumineaza-te,

Ierusalime, caci lumina ta a venit si slava Dommului peste tine a rasarit»

(Isaia 60, 1). Or, este clar pentru oricine ca aceste promisiuni se vor im-

plini dupa inviere. Sfintul Duh nu vorbeste despre oraselul din Iudeea,

ci despre orasul ceresc, despre acel cu adevarat fericit Ierusalim, despre

care (zice) ca este adunarea sufletelor, carora promite Dumnezeu ca le

va aseza in primele rinduri in «ziua bucuriei». Lor le va da sa stea in

locuinta cea curata a luminilor celor de nepatruns, impodobite cu po-

doaba cea prealuminata a fecioriei, pentru ca nu s-au gindit sa dezbrace

podoaba lor de mirese, adica sa-si imprastie mintea in chipuri nelalocul

lor.

VI

Este, deci, clar ca spusa lui Ieremia : «Mireasa nu-^i uita niciodata

podoaba, nici fecioara nu-si uita Centura sinilor ei» (Ier. 2, 32) inseamna :

sa nu cedam si sa nu slabim legatura castita|ii, ratacindu-ne in distrac-

tii. Caci pe buna dreptate prin sini desemneaza ratiunea si gindurile

noastre, iar prin Centura sinilor se intelege Centura care mentine si da

tarie sufletului in orientarea lui catre castitate, se intelege dragostea

fata de Hristos, pe care, fie ca mie si noua, Iisus stapinul si pastorul,

printul si mirele, sa ne-o dea, o, fecioare, pentru a mentine pina la sfirsit

(aceasta iubire) intacta ca pe o pecete. Nimeni nu poate primi un alt

ajutor mai folositor oamenilor si mai placut lui Dumnezeu decit acesta.

De aceea, eu zic : toate trebuie sa cinstim castitatea, sa o practicam si

sa o punem mai presus de orice.

Acesta este discursul pe care, o, Virtute, ti-1 ofer ca pe o pirga de

cuvinte ; sa fie primit in parte ca un mod de recreere, in parte ca mar-

turie a zelului meu.

— Bine, primesc darul, a zis Virtutea, si poruncesc Thalusiei sa ia

cuvintul dupa tine. Caci trebuie sa primesc un discurs de la fiecare

dintre voi.
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Discursul V : Thalusia

Deci, Thalusia — a zis Theopatra — stind putln si reflectind, a zis :

O, Virtute, te implor sa vii in ajutor mintii mele, pentru ca sa -apar ca

spun (cuvinte) demne mai intii de tine, in rindul al doilea, demne si de

cei de fata. Cel mai mare dar, pe care nimic nu-1 poate egala, cea mai
mare ofranda adusa de oameni lui Dumnezeu este, si afirm aceasta pe

baza celor spuse in Sfintele Scripturi, viata dusa in feciorie. Altfel, nu
s-ar spune ca pe cind multi au facut fapte minunate in perioada Vechiu-

lui Testament, numai oei ce I-au afierosit de buna voie viata lui Dum-
nezeu implinesc un vot mare. lata cum suna un text : «§i a vorbit Dom-
nul catre Moise si a zis •. Graie^te fiilor lui Israil si spune-le -. un barbat

sau o femeie face o mare juruinta atunci cind se leaga inaintea Domnului

sa duca viata in castitate» (Numeri 6, 1). Exista felurite afierosiri : unul

face juruinta sa aduca la templu obiecte de aur si de argint, altul sa

aduca a zecea parte din roadele sale, altul (sa aduca) din bunurile sale,

altul (sa aduca) pe cele mai bune (animale) din turma sa si altul afiero-

seste Domnului bunurile ce-i servesc pentru existenta; dar despre nici

unul nu se spune ca a facut o juruinta mare, afara numai de eel care $i-a

consacrat in intregime viata lui Dumnezeu.

II

O, fecioare, va trebui sa \m un adevarat discurs pentru a arata ade-

varatul sens, sensul spiritual al Scripturii. Este adevarat ca acela care se

pazeste isi ia aminte la sine doar In parte, iar in parte este antrenat

in alte probleme si grese?te (din neglijenta), acela nu este consacrat

in intregime lui Dumnezeu, pentru ca eel desavirsit trebuie sa consacre

(in intregime) totul : si cele ce apartin sufletului isi cele ce apartintrupu-:

lui, lui Dumnezeu. Dumnezeu da lui Avraam urmatoarele instructiuni

:

«Sa-mi aduci o junica de trei ani si o capra de trei ani, un berbec de trei

ani, o turturea si un porumbel» (Gen. 15, 9). Acestea inseamna, tilcuim-

du-le anagogic, asa : adu-mi si pastreaza-mi fara jug .si nevatamat su-

fletul tau, ca pe o junica ; adu-mi trupul tau ca pe o capra, pentru ca

intocmai ca si aceasta strabate locuri inalte §i pline de prapastii ; adu-mi

cugetul tau, ca pe un berbec, pentru ca, intocmai cum acesta saltind nu

cade in prapastii, cugetul sa nu alunece de la adevar. ia. felul acesta,

Avraame, daca imi vei consacra si sufletul si simturile si cugetul, vei fi

un om desavirsit.
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Vorbind despre cele trei animaJe care desemneaza simbolic trei

elemente ale firii umane, face aduzie probabil la cele trei momente ale

vietii noastre : vremea copilariei, a maturitatii si a batrinetii, pe care

le vrea petrecute in feciorie. Acest lucru il recomanda si Domnul nos-

tru Iisus Hristos in Evanghedii, cind zice : «Candelele voastre sa nu fie

stinse si mijlocul vostru sa nu fie descins. Pentru ca vetf fi asemenea
unor oameni care asteapta pe stapinul lor sa vina de la nunta, pentru

ca indata ce va veni si va bate la usa, sa i se deschida. Fericiti sinte|i

ca va va aseza la masa isi apropiindu-se, va va sduji ; chiar daca va veni

la a doua sau la a treia straja, fericiti sinteti» (Luca 12, 35—38).

O, fecioare, vorbind (Domnul) despre straji ale noptii, cea de seara,

a doua si a treia si de trei veniri ale Sale, de buna seama ca a facut

aluzie la cele trei momente ale vietii noastre : la copilarie, maturitate si

batrinete. El zice ca, chiar pe cind ne af'lam in primul moment al vietii^

adica atunci cind sintem copii, daca ar veni sa ne ia din lume, trebuie

sa fim pregatiti si curati, fara sa fi facut ceva rau ; acelasi lucru il vrea

si daca ar veni sa ne ia la al doilea sau la al treilea moment al vietii.

Straja de seara corespunde tineretii, perioadei de crestere a omului

;

acum trupul devine puternic §i inclina catre patimi, iar ratiunea se tul~

bura sub influenta schimbarilor provocate in trup. Straja a doua co-

respunde cu momentul cind spiritul se dezvolta si ajunge la statura

«Barbatului desavir9it», cind capata Sitabillitate si siguranta (in mijlocul)

tulburarilor aduse de patimi. Straja a treia coincide cu ofilirea trupului

si cu inaintarea in batrinete ; acum, cele mai multe inchipuiri provocate

de patimi diispar.

Ill

Se cuvine, deci, ca aprinzind in inimile noastre lampa credintei, sa o-

tinem nestinsa ;si incingindu-ne coapsele cu castitatea, sa veghem si sa

asteptam mereu pe Domnul, incit chiar daca va voi sS ia pe vreunul din-

tre noi in primul moment ad vietii, ori al doilea, ori al treilea, venind si

gasindu-ne pregatiti, savirisind cede ce ne-a poruncit, sa ne aiseze in si-

nurile lui Avraam si ale lui Isaac si ale lui Iacob. Zice Ieremia : «Este

bine ca barbatul sa poarte jug greu din tineretea sa, pentru ca sufletul

sau sa nu se indeparteze de da Domnul» (cf. Ier. 17, 5). Intr-adev5r, este-

bine ca din tinerete sa ne plecam grumazul poruocii divine §i sa nu o-

azvirlim pina la batrinete, pentru ca se intemeiaza pe ratiuni sanatoase,

spre deosebire de sfatul celui viclean, care ne indeamna cugetul la cele

rele. Pentru ca, in cine nu se trezesc poftele si placerile la imboldul ochi-

lor, al urechilor, al gustului, mirosului si pipaitului si cind nu are casti-

tatea care infrineaza trupul intocmai ca pe un cal, imboldit pina la.

singe, drept conducator ?
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Fiecare este liber sa faca ce vrea, insa noi zicem ca se consacra cu

adevarat lui Dumnezeu eel care se ambifioneaza in tinerete sa-si pastreze

trupul nepatat, practicind fecioria. Ea indeparteaza poftele §i inclinarile

cele rele din sufletul celor care i se ataseaza.

Sa spun cum ne consacram Domnului.

IV

Deci, cele spuse in cartea Numeri despre «juruinta cea mare» vor

sa insemne — asa cum am demonstrat mai inainte — ca votul castitatii

este cea mai mare juruin|a dintre toate cite exists. Evident, se consacra

cineva in intregime Domnului atunci cind isi tine atit trupul departe de

impreunare, cit si sufletul neintimat de celelalte necuviinte. Zice Aposto-

lul : «Cea nemaritata se va ingriji de lucrurile Domnului, cum sa placa

Domnului» (cf. I Cor. 7, 34) ; cu alte cuvinte, ea isi consacra atit trupul,

cit si sufletul Domnului, nu numai pentru a nu primi slava injumatatita,

ci, asa cum spune Apostolul, pentru ca doreste «sa se sfinteasca la trup

si la suflet».

Ce inseamna sa se consacre cineva intru totul Domnului ? Inseamna
sa-isi deschida gura pentru xinele (lucruri) si sa o inchida pentru altele.

De exemplu, o deschide pentru a interpreta Scripturile, pentru a lauda

pe Dumnezeu dupa cuviinta, dar o inchide ca pe o «usa», ii pune «paza»

ca sa nu vorbeasca ceva in zadar. (In felul acesta) gura este casta si con-

sacrata Domnului, iar «limba devine instrument al inte:lepciuni!i» (cf. Ps.

44, 2). Cu ea se transcriu cuvintele pliine de tile ale Scripturilor si se

pune in lumina «legea duhului». Pentru Domnul, Cuvintul, eel ce impli-

neste voia Tatalui, limba mea devine trestle de scris. Ea este cura|ita

si-I sta la indemina ca o trestie frumoasa, iar El serie cu ea lucruri mai
frumoase decit poetii isi prozatorii, care scot in evidenta opinii ome-
nesti. Daca imi obi^nuiesc ochii sa nu fie fura^i de frumusetea trupurilor,

nici sa se desfateze de privelisti necuviiincioase, ci sa priveasca spre

cele de sus, ochii mei devin casti si consacrati Domnului. Daca imi astup

urechile pentru vorbele rele si pentru susoteli si le destup pentru cuvin-

tuil lui Dumnezeu §i frecventez pe cei intelepti, imi consacru isi urechile

Domnului. Daca imi indepartez miinile de la profitul rusinos, de la cistl-

gul ilicit, de la excitarea simturilor, miinile mele se curatesc pentru

Dumnezeu. Daca interzic pasilor mei sa mearga pe drumuri intorto-

cheate si nu hoinaresc prin piete si prin locurile unde misuna oamenii de

nimic, ci caut sa-mi implinesc poruncile, consacru Domnului si picioa-

rele. Ce-mi mai ramine, daca imi curatesc si inima ^i consacru Domnului

toate gitndurile mele ? Nu gindesc nimic rau, nu cuget la nimic din cele

lume^ti, mindria si minia nu-si au locul in sufletul men si studiez legea
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Domnului ziua si noaptea. Aceasta inseamna «a pastra castitatea, a face

o mare juruinta».

V
In cele ce urmeaza, voi incerca, o, fecioare, sa explic si alte dispo-

zitii care au legatura cu viata voastra. Este vorba despre sfaturi $i po-

runci care invata pe fecioara de la ce sa se abtina, cu ce sa se indelet-

niceasca. S-a scris asa : «si a vorbit Dumnezeu catre Moise si a zis : Vor-

beste fiiilor lui Israil si spune-le : un barbat sau o femeie care va face

marele vot, acela de a se consacra Domnului, sa se fereasca de vin si

de bautura imbatatoare si sa nu bea otet facut din vin, nici otet facut

din alte bauturi imbatatoare. $i sa nu manince struguri proaspeti ori

uscati in toate zilele juruintei lui» (Numeri 6, 1—5).

Cu alte cuvinte, eel ce se angajeaza §i se consacra Domnului nu

va culege fructe din rodul vitei, din cauza ca acesta produce totdeauna

betie si ratacire. $tim din Scripturi ca exista doua feluri de vii, ca au

stapin si rod separat. Una este datatoare de nemurire si dreptate, alta

(datatoare) de nebunie. Vita cumpatarii si a bucuriei, de care atirna cior-

chinele harurilor, din care curge dragostea, este Domnul nostru Iisus

Hristos, care spune direct Apostolilor : «Eu sint vita cea adevarata, voi

mladitele, iar Tatal Meu este lucratorul» (loan 15, 1—5) ; (vita) cea salba-

tica si ucigatoare este diavolul. De la el picura turbare, venin si minie,

cum spune Moise cind scrie despre el asa : «Vita lor provine din sadul

Sodomei si din tinutul Gomorei, strugurii lui sint otraviti, iar boabele lor

amare. Vinul lor este venin de serpi si otrava cumplita de aspida» (Deut.

32, 32—33). Din aceasta vie au cules roade locuitorii Sodomei si innebu-

niti de patimi s-au unit barbati cu barbati, impotriva firii. Ei se datoreste

faptul ca contemporanii lui Noe, alunecind in necredinta, au fost in-

ghititi de potop
; din rodul ei a sorbit Cain, care si-a inrosit miinile si a

minjit pSmintul cu singele unuia dintre fratii sai ; din rodul ei imba-

tindu-se, neamurile se infierbinta de minie si se uoid reciproc in raz-

boaie. Dar nu atit vinul face pe om sa-si iasa din minti si sa bata cim-

pii, cit pizma si minia. Nimeni nu se imbata de vin si bate cimpii, Intoc-

mai ca eel (beat) de ranchiuna, de dragoste patimasa si de necumpatare.

Din aceasta vie s-a poruncit sa nu guste fecioara, pentru ca sa ramina

cumpatata si departe de grijile pamintesti, sa aprinda in cinstea Cuvintu-

lui lampa stralucitoare a sfinteniei. Pentru ca spune Domnul : «Luati

seama' la voi, ca nu cumva sa vi se ingreuieze inimile cu imbuibare de

mincare si bautura si cu grijile acestei vieti si sa vina peste voi acea zi

fara de veste» (Luca 21, 34).
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VI

S-a poruncit ca fecioara sa nu se atinga deloc nu numai de roadele

acelei vii, ci si de cele asemanatoare lor. Pentm ca, bautura ameti-

toare se nume§te atit vinul propriu-zis, cit isi eel prefacut, produs din

diferite roade, fie din roadele palmierilor, fie din ale altor copaci. Caci

aceste bauturi, intocmai ca si vinul, uneori chiar mai mult decit

acesta, intuneca ratiunea. $i, ca sa fiu mai concis, trebuie sa va spun
ca cei intelepti au numit sichera atit vinul, produs de vie, cit §i orice

bautura ametitoare, care aduce betie si buimaceala pentru sufilet. Deci,

textul vrea sa spuria ca fecioara trebuie sa se fereascS atit de pacatele

care privesc direct starea ei, cit si de celelalte comune oamenilor, care

sint asemenea acestora isi sint de o rautate egala
;
pentru ca nu cumva,

pe unele stapinindu-le, de altele sa fie stapindta. Mai precis, sa nu-§i

impodobeasca trupul cu haine scumpe, cu pietre pretioase, cu aur, cu

lucruri de prisos §i cu alte ornamente, care, de asemenea, imbata su-

fletul. Tot referitor la fecioare, legifereaza sa nuJ5i piarda timpul cu

fleacuri, risete, inselaciuni si vorbarie, pentru ca toate acestea tulbura

ratiunea. Acest lucru 1-a indical: in alt pasaj : «Sa nu mincati hiena, nici

pe cele asemenea ei, nici nevastuica, nici pe cele asemenea ei» (Levitic

11, 29). C&ci drumul eel drept $i eel mai scurt oare duce la cer este eel

care evitS nu numai obstacoleile care fac pe om sa cada fascinat de pa-

siuni si placeri, ci si pe cele asemenea lor. Pentru ca se zice ca aduna-

rea celor casti este altarul nesingeros al lui Dumnezeu, ca fecioria este

urn lucru mare si stralucit, de aceea aceasta trebuie pazita imaculata i?i

neamestecata cu necuratiile trupului. S-o sadim, deci, in interiorul tem-

plului nostru, in Sfinta Sfintelor, s-o imbracam cu aural intelepciunii,

care emana parfumul dragostei inaintea Domnuilui. Zice (Domnul) :

«Sa-mi faci, in afara de jertfelnicul de arama (pe care se aduceau olo-

caustele si ofrandele), un alt jertfekiic de lemn care nu putrezeste $i

sa-1 imbraci cu aur, sa-!l pui inaintea valuJui care este pe chivotul mar-

turiei, adica acolo unde ma voi arata tie, si pe el Aron sa aduca Dom-

nului jertfa de tamiie dimineata, cind sint pregatite ISmpile. Sa se aduca

pe el inaintea Domnului totdeauna jertfa de tamiie de catre urmasii

vostri. Sa nu se aduca pe el tamiie straina, nici ardere de tot. SS nu se

aduca pe el altfel de jertfa, nici sa se fac& libatiuni» (Exod 30, 1—9).

VII

Apostolul Pavel afirma ca legea este «spirituala» pentru ca cuprin-

de imaginea «bunurilor viitoare» ; sa dam, deci, la o parte valul literei

asternut peste ea si sa vedem care este sensul ei. Prin urmare, Iahve a
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poruncit ca evreii sa impodobeasca cortul tocmai pentru ca sa aiba o

imagine a Bisericii, sa aiba mai dinaimie in chip sensibil imaginea «rea-

litatilor divine». Pemtru ca modelul care i^a fost aratat lui Moise pe

munte, dupa care a fost construct cortul, era un fel de imagine a ilocu-

intei ceresti, pe care noi o vedem acum mai clar decit s-a aratat atunci,

insa mai intunecat decit ceea ce este cu adevarat.

Adevarul pur nu s-a aratat oamenilor precum este, pentru ca aces-

tia nu-1 puteau privi, asa cum nu se pot privi direct, cu usurinta, razele

soarelui. Ceea ce s-a aratat iudeilor (n-a fost adevarul sau imaginea lui,

ci) un al treiilea lucru : «umbra imaginii». In ceea ce ne priveste, noi

contemplam imaginea Clara a ifica^ului ceresc. Numai dupa inviere se

va arata cum eslte cu adevarat : atunci vom contempla «Cortul sfint,

cetatea cea din ceruri», al carui creator este Dumnezeu, «fata catre fata

5>i nu in parte, nici prin ghiciitura» (cf. Evrei 11, 10 isi I Cor. 13, 12).

VIII

Astfel, pe cind iudeii au facut mai dinainte cunoscute (realitatlle)

noastre, noi facem mai dinainte cunoscute realitatile ceresti, pentru ca

pe cind Cortul era simbolul Bisericii, Biserica este simbolul lacasurilor

ceresti. Iar daca Cortul a simbolizat, precum am spus, Biserica, in mod
firesc altarul lui avea sa simbolizeze realitatile din Biserica

;
jertfelni-

cul din arama avea sa simbolizeze grupul batrinilor si al vaduvelor —
(ei sint altarul insufletit al lui Dumnezeu, pe care aducem jertfa bine-

placuta Domnului) —
;
jertfelnicul imbracat cu aur care se afla in Sfinta

Sfintelor inaintea Marturiei, pe care este interzis sa se aduca jertfa si

libatiuni, avea sa simbolizeze pe cei ce traiesc in feciorie
; sub armura

de aur curat acestia «?i-au pus la adapost trupul de stricaciunea legatu-

rilor sexuale.

Doua lucruri se pun pe seama aurului : ca nu este atacat de rugina

si ca stralucirea sa pare sa se apropie de cea a razelor soarelui. De
aceea, el este simbol al cumpatarii pentru ca aceasta nu permite sa se

atinga de ea paita sau impuritate si straluceste totdeauna la lumina

Cuvintului. De aceea, cei care au imbratisat-o au fost plasati inlauntrul

Sfintei Sfintelor si se zioe despre ei ca aduc cu miinile lor curate Dom-
nului rugaciunile intocmai ca pe niste ofrande de buna mireasma, asa

cum ne incredinteaza si evajnghelistul cind zice ca miresmele din cu-

pele celor douazeci si patru de batrini sint rugaciunile sfintiior.

Aceasta este, o, Virtute, contributia pe care, dupa puteriile mele,

am improvizat-o spre lauda oastitatii.



78 METODIU DE OLIMP

Discursul VI : Agatha

I

Acestea zicind Thalusia, Virtutea — a re'latat Theopatra — a atins

cu sceptrul ei pe Agatha, iar aceasta, iuind aminte, s-a ridicat numaide-
cit si a raspuns : «Cu curaj si incredere voi continua aceste discursuri

prea frumoase, daca tu, Virtute, imi vei sta in ajuitor ; vol incerca, deci,

dupa puterile meJe, sa-mi spun parerea despre tenia tratata, desigur,

fara sa repet cele expuse mai inainte. Sint sigura ca nu voi putea rosti

un discurs atit de bogat si stralucit, asa cum au reusit antevorbitoarele

mele. Spun acestea, pentru ca daca, intrecind masura, as incerca sa ma
asemui cu cele ce imi sint superioare prin intelepciune, as atrage asu-

pra-mi blamul prostiei. Deci, daca aveti rabdare, va rog sa ascultatt

niste improvizatii pe ca,re, insS, le fac cu buna intense.

O, fecioare, venim cu to^ii pe lume cu un sufllet impodobit cu o rara

frumusete, asemenea celei a intelepciunii. Sufleteie au imprimate

«chipul» eel neprihanit si menirea de a ajunge la «asemanarea» cu Cel

de care au fost create. Pentru ca frumuse^ea cea mai presus de fire, cea

care nu cunoaste inceput, nici stricaciune, cea neschimbabila, vesnic ti-

nara si fara cusur, lumina insasi care se odihneste in lacasurile cele

mai presus de cuget si de cuvint ,- cea care cu puterea sa cea multa \me,

creeaza si transforms totul, aceea a facut sufletul «dupa chipu;l» sau. De
aceea sufletul este rational si nemuritor <si creat dupa chipul Fiului, eel

Unul Nascut, precum am zis, are o frumusete de nedescris. De aceea sj.

«duhuriie rautatii» (Efes. 6, 1) sint indragostite de el si pindesc ca prin

violenta sa murdareascS chipul sau divin si vrednic de iubire. Acestea

lasa si Ieremia sa se inteleaga atunci cind, mustrind Ierusalimul, ii re-

proseaza ca se lasa dezonorat de puterile dusmane : «Tu ai luat chip de

desfrinata si ai pierdut orice ruisine fata de amantii tai» (Ier. 3, 3).

Amantii de care vorbeste sint diavolul si ingerii sai, aceda care inven-

teaza diferite mijloace pentru a se apropia §i murdari frumusetea lui

spirituala si pentru a intuneca perspicacitatea ratiunii noastre ; aceia

ard de dorinta de a se apropia de orice suflet logodit cu Domnul.

II

Deci, acela care va pastra neintinata si neimputinata acea frumu-

sete, precum i-a fost imprimata de Dumnezeul Cel vesnic s$i rational —
al carui chip este omul — acela va fi ca o statuie prea frumoasa si sfin-

ta, care, mutata de aici in orasul celor fericiti, va locui in ceruri ca in-

tr-un templu. Caci frumusetea noastra se mentine intreaga si nepriha-

ni,ta cind, ocrotita de feciorie, nu se intuneca de arsita coruptiei ; cind



BANCHETUL SAU DESPRE CASTITATE 79

se impodobeste cu sfintenia si se indreapta ca o mireasa catre Fiul lui

Dumnezeu ; asa cum zice El in parabola in care ne imdeamna sa tinem

aprinsa in trupurile noastre, ca in niste candele, lumina cea nestinsa a

castitatii (cf. Luca 12, 35; Matei 25, 1 s.u.). Numarul 10 al fecioarelor

simbolizeaza numarul celor care au crezut in Iisus ; literal «I» sugereaza

ca'lea care duce catre ceruri. Dar numai 5 fecioare au fost cuminti i?i in-

telepte, pe cind celelalte 5 au fost fara de minti si neintelepte. Acestea

nu s-au pregatit si nu si-au procurat ulei in vasele lor, adica nu si-au

impodobit sufletul cu sfintenie. Prin aceste (cuvinte) Domnul face alu-

zie la aceia care i$i inchina viata fecioriei §i se mindresc cu aceasta,

dar u$or sint pusi in deruta de schimbarile vietii, asa incit in cele din

urma mai degraba contureaza chipul virtutii, decit fac din ea o realitate

vie.

Ill

Parabola cu cele 10 fecioare care se angajasera sS vina in intim-

pinarea mirelui cu candelele aprinse vrea sa spuna ca toate acestea isi

alesesera un ideal comun (desavirsirea). Acest lucru il sugereaza si a-

paritia semnului I (iota). Erau animate aproape la fel de acest mod de
viata pe care si-1 propusesera, de aceea, asa cum am spus, au fost de-

semnate prin numarul 10. Dar n-au avut comportare asemanatoare cind

au ie$it in intimpinarea mirelui. Unele isi procurasera untdelemn din

belsug pentru a pune in candeleile lor, altele, insa, s-au ilenevit §i s-au

ingrijit doar de prezent. De aceea, ele sint impartite in doua grupe de

cite oinci, pentru ca unele dintre ele §i-au pastrat curate si departe de

intinaciune cele 5 simturi, pe care cei mai multi le numesc por|i ale in-

telepciunii, celelalte, din contra, le-au minjit cu o multime de pacate

9i le-au umplut de rautate. Acestea din urma au avut retlnere fata de

faptele dreptatii, dar au prisosit in faptele rautatii. Pentru acest motiv

au si fost excluse din lacasurile divine. Pentru ca fie ca savir^im binele,

fie ca gresim, prin intermediul lor facem toate acestea. Thalusia a vor-

bit despre o castitate a ochilor, a urechilor, a limbii, precum isi a celor-

lalte simturi. Repetam ca aceea care si-a pastrat neviolate cele cinci usi

ale virtutii : vederea, mirosul, pipaitul, auzul... (e cu adevarat fecioa-

ra) §i face parte dintre cele cinci fecioare. Una ca aceasta restituie lui

Hristos intacte cele cinci categorii de simturi si din fiecare dintre ele

face sa straluceasca, intocmai ca o candela, sfintenia. Pentru ca, intr-a-

devar, trupul nostra este ca un sfesnic cu 5 lumini
; pe acesta sufletul

il aduce ca pe o torta mirelui Hristos in ziua invierii, lasind sa se vada

din toate simturile credinta puternica. Asa a invatat Iisus, cind a zis :

«Eu am venit sa arunc foe pe pamint. $i vreau sa fie aprins chiar acum»
(Luca 12, 49). Prin aceste cuvinte a vrut sa spuna ca vrea aprinse de
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focul invatSturii Sale corturile noastre pamintesti. Intelegind prin unt-

delemn intelepciunea si dreptatea, a vrut sa spuna ca atunci cind su-

fletul este impodobit din bel§ug cu ele, atunci (din trup) straluceste sus

inaintea oamenilor lumina xdrtutii $i a faptelor celor bune, iar datorita

acestora «este slavit Tatal eel din ceruri» (cf. Matei 5, 16).

IV

Dupa relatarea din Levitic, si iudeii duceau ca jertfa untdelemn :

«un untdelemn limpede, curat, filtrat, pentru ca sa arda in candela in

afara perdelei, inaintea Domnului» (cf. Lev. 24, 2 si Exod 27, 20). Cu
deosebirea ca lor li s-a poruncit sa tina candela aprinsa o foarte scurta

perioada de timp : «de seara pina in zori». Candela acestora poate fi co-

relata cu cuvintul profetic care anum^a libertatea de a trai in feciorie

;

untdeHemnul cu care era alimentata, cu faptele si credinta poporului,

iar templul, cu «partea lui de moiSteirure» (a lui Israil) (cf. Deut. 32, 9 ?i

Ps. 104, 11), pentru ca o candela poate lumina numai intr-o singura casa.

Iar aceasta candeila trebuia sa lumineze inainte de ivirea zilei : «sa arda,

zice (Scriptura), pina in zori». Aceasta inseamna pina la venirea lui Hris-

tos, pentru ca odata ce a rasarit soarele castitatii si al dreptafii (cf. Ma-
tei 4, 2), nu mai era nevoie de candela. Atita timp cit acel popor a avut,

prin fapte bune, untdelemnul necesar pentru candela, candela castita^ii

nu s-a stins intru el, ci a fost mereu vazuta si a stralucit in «partea de

mostenire» ; cind, insa, a lipsit untdelemnul pentru ca acestia s-au in-

tors de la credinta la necredinta, candela s-a stins ; cele care si-au in-

chinat viata fecioriei fac iarasi sa straluceasca in lume nestricaciunea,

aprinzindu-si candelele una de la alta.

Deci, se cuvine sa procuram si noi acum din belsug untdelemnul

limpede al faptelor bune si al intelepciunii, curatit de orice element

care provoaca stricSdune, pentru ca nu cumva «sa intirzie mirele» si

sa se stinga la fel si oandele'le noastre. Aceasta intirziere simbolizeaza

perioada de timp de dinaintea venirii lui Hristos
f atipirea §i somnul ce-

lor 10 fecioare (simbolizeaza) iesirea din aceasta viata ; miezul noptii

simbolizeaza imparatia lui Antihrist, in timpul careia ingerul razbuna-

tor trece din casa in casa, iar strigatul care se aude si zice : «Iata, vine

mirele, iesiti in intimpinarea lui» (cf. Matei 25, 6) este vuietul si sunetul

de trimbite (oare va veni) din ceruri, atunci cind toti sfintii rapiti pe

nori, cu trupurile lor inviate, vor veni «in intimpinarea Domnului» (cf.

I Tes. 4, 15).

De remarcat ca afirmatia Cuvintului, ca dupa strigat se vor scula

toate fecioarele, vrea sa insemne ca dupa ce vor auzi glas din ceruri,

toti mortii vor Invia. Acelasi lucru II spune si Pavel In una din episto-
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lele sale, cind zice : «Domnul Insusi, la un semnal, la glasul arhanghelu-

lui si la sunetull trimbitei lui Dummezeu, va cobori din cer si cei care au

murit in Hristos vox invia intii (adica trupurile, pentru ca ele au deve-

nit cadavre cind au fost despuiate de suflete). Apoi, noi cei vii vom fi

rapifi impreuna cu ele». Aceasta inseamnii ca sufletele, care se vor re-

acoperi de trupuri, vor merge in intimpinarea (Domnului), pe nori, pur-

tind faolii, impodobite nu cu o podoaba straina si trecatoare, ci (cu po-

doaba) intelepciunii si a castitatii, stralucimd ca niste stele, cu o stralu-

cire cereascS.

V

Acestea sint, o, prea intelepte, rituallurile tainelor noastre, acestea

sint ceremoniile de initiere tainica in feciorie, acestea sint recompen-

sele «luptelor celor fara de prihana» (cf. Intel. 4, 2), recompensele cas-

titatii. M-am logodit cu Cuvintul, primesc ca zestre de la Tatal coroana

cea nepieritoare a nestricaciunii si tree incununata peste veacuri cu

florile stralucitoare alle intelepciunii, care nu se ofilesc. M-am prins in

hora cea cereasca impreuna cu Hristos, Cei ce-mi da premiul, impreju-

rul Tmparatului care nu cunoaste inceput, nici sfirsit. Am deve' it pur-

tator al luminilor celor mad presus de fire, cint in adunarea arh. igheli-

lor cintarea cea noua si fac cunoscute binefacerile Bisericii. Pe tru ca

este scris ca grupul fecioareior urmeaza totdeauna Domnului si parti-

cipa la orioe sarbatoare va fi El. La acestea face aluzie loan cind vor-

beste de cei 144.000 de rascumparati de Dumnezeu (Apoc. 14, 3—4).

Veniti, deci, tineret al vesniciei, veni^i sa umple^i candelele voas-

tre cu sfintenie, caci a venit ceasul sa va sculati si sa intimpinati mi-

rele. Veniji, lasind la o parte farmecul si amagirile vietii care fascineaza

si buimacesc sufletele, caci veti fi partase de promisiuni ; da, va jur in

numele Celui care ne-a aratat calea vietii.

Aceasta este, o, Virtute, coroana pe care am impletit-o cu (frumu-

seti) din pajistile profetilor, pe care am infrumusetat-o (cu ginduri pro-

prii) si pe care ti-o ofer.

Discursul VII : Procilla

Deci, terminindu-iSi stralucit cuvintul Agatha, — a zis Theopatra —
§i fiind felicitata pentru cele ce a spus, Virtutea a poruncit Procillei sa

vorbeasca. Aceasta, ridicindu-se si trecind inaintea por|ii celei mari, a

inceput asa :

I

O, Virtute, chiar si dupa astfel de discursuri nu-mi este permis sa

ma descurajez, pentru ca ma incred fara rezerve in «infinita diversitate

6 — S-tintul Grigorie Taumaturgul
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a intelepciunii lui Dumnezeu» (cf. Efes. 3, 10), care poate sa dea oricui

vrea, diferit si din belsug. Zic marinarii ca un singur curent sufla pe

mare, dar ca pe acesta unii il folosesc intr-un fel, pentru navigate, altii

altfel, pe deasupra, nu se grabesc sa intre cu to^ii deodata in acelas

(port). Pentru unii este favorabil cind vine din spate, pentru altii atunci

cind vine din laturi, insa pina 1<l urma toti terming cu bine calatoria

La fel este si cu «insuflarea cea rationala, sfinta si unica» (cf. Intel. 7

22) a intelepciunii, care ne vine de sus, din tezaurele Tatalui ; ea ne

vine in ajutor noua tuturor si ne trimite cunoasterea necesara pentru a

duce cu succes pina la capat drumul cuvintelor. Dar, este timpul sa in-

tru in subiect.

O, fecioare, pentru a lauda pe cineva sincer si pentru a fi crezuta

aceasta lauda, se recurge indeobste la marturia unora care sint supe-

riori celui laudat. Cu acea marturie se poate dovedi ca cuvintele fru-

moase nu sint spuse nici din condescendenta, nici din obligatie, nici ca

o parere nef'ondata, ci ca unele care exprima adevarul. Asa, de exem-

plu, profetii si Apostolii care au vorbit despre Fiul lui Dumnezeu, Gel

ce a existat mai inainte de toti vecii, aceia care au vorbit despre divi-

nitatea Lui mai mult decit ceilalti oameni, nu au argumentat spusele

lor cu vreun cuvint ingeresc, ci cu cuvintele Celui de la care vine auto-

ritatea si puterea tuturor. Pentru ca se cuvenea ca Acela care este mai

mare decit toti sa se foloseasca de marturia Tatalui, care este mai

mare si decit El.

De aceea, nici eu nu voi argumenta lauda castitatii cu pareri ome-
nesti, ci cu cuvintele Aceluia caruia ii datoram (totul) si de care totul

depinde ; voi arata ca El este eel ce o cultiva, eel indragostit de frumu-

setea (ei), eel care ne da temeiuri pentru ea. Iar daca cineva doreste sa

cerceteze acest lucru, sa recurga la Cintarea Cintarilor, in care Dom-
nul insusi, laudind pe aceea care a imbratisat cu hotarire fecioria, zice :

«Ca un crin in mijlocul maracinilor, asa este iubita mea intre celelalte

fete» (Cint. Cint. 2, 2). El o compara cu crinul din cauza puritatii, a aro-

mei, a fragezimii si a veseliei ce iradiaza castitatea
;
pentru ca fecioria

este ca o (floare) de primavara, care etaleaza gingasia in cupe albe,

floarea nestricaciunii. De aceea, nu se rusineaza sa marturiseasca fap-

tul ca s-a indragostit de frumusetea ei si zice : «Mi-ai rapit inima,

soro, mireaso, mi-ai rapit inima numai cu o privire, numai cu unul din

lantisoarele de la gitul tau. Dezmierdarile tale sint mai placute ca vinul

si miresmele tale sint mai placute decit toate parfumurile. Buzele tale,

mireaso, sint ca un fagure, miere si lapte este limba ta, iar mirosul hai-

nelor tale este ca mirosul aromelor din Liban. Esti o gradina inchisa,

soro, mireaso, o gradina inchisa si o fintina pecetluita» (Cint. Cint. 4,

9—12).
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Acestea sint elogiile pe care Hristos le adreseaza celor care au ajuns

pe culmile desavir^irii la care duce fecioria : le numeste pe toate, cu un
singur cuvimt, miresele (Sale)

;
pentru cS se cuvine ca mireasa sS se

potriveasca cu mirele si sS-i poarte inumele, la fel si mireasa lui Hristos

se cuvine sa fie fSra prihana, ca un paradis pecetluit, in care se dezvolta

toate aromele cu parfumuri ceresti si numai Hristos sa vina si sa cu-

leagS aceste (arome) crescute din semin|e netrupesti. Pentru ca Cuvin-

tul nu este indragostit de nimic dintre cele ale trupului, dat fiind ca El

nu poate iubi un lucru stricacios ca miinile, fata sau picioarele, ci numai

se bucura de frumuse^ea cea nemateriala si spirituals.

II

Zicind, o, fecioare, logodnicei sale : «Ml-ai rapit inima cu o privire»,

se refera la perspicacitatea mintii, care se ascute atunci cind omul se

curateste si contempla in interiorul sau adevarul. Pentru ca oricine stie

ca exista doua vederi : una spirituals si alta trupeasca. Logosul, insS,

marturiseste ca nu este indragostit de frumusetea trupului, ci de cea a

sufletului. EI zice : «Mi-ai rapit inima numai cu o privire, numai cu unul

din ISntisoarele de la gitul tau». Aceasta inseamnS : in privirea ta plina

de dragoste si intelepciuine ai facut sa straluceasca din interior podoa-

bele castitatii care au inflacarat de dorintS inima noastrS. Prin podoabe

se in^eleg colierele alcatuite din diferite pietre pre^ioase. Pe acestea,

pe cind sufletele robite carnii le pun in jurul gitului pentru a amagi pe

cei care le privesc, sufletele care traiesc in curStenie le pun in interiorul

lor,- (nu este verba despre coliere obisnuite), ci de coliere alcatuite din

pietre cu adevarat pretioase, si anume, din libertate, marinimie, intelep-

ciune si dragoste ; sufletele care trSiesc in curStenie dau putina impor-

tantS podoabelor trecatoare si pamintesti, care, intocmai ca niste frunze,

stralucesc pentru o clipa, apoi dispar odatS cu pieirea trupului. Deci,

omul are o dubla podoaba, iar dintre acestea, Domnul socoteste nepieri-

toare dear pe cea interioara. Zicind cS inima sa a fost rSpitS doar de o

podoaba de la gitul miresei, vrea sa spuna ca este indrSgostit doar de

omul eel interior, de strSlucirea lui, asa cum adevereste si psalmistul

atunci cind zice : «ToatS marirea fiicei impSratului vine din launtru»

(Ps. 44, 14).

Ill

Sa nu-si inchipuie cineva ca numai noi, fecioarele, ne vom impar-

tasi de bunurile promise si ca ceilalti credincio§i vor fi respinsi de

Dumnezeu. Aceasta ar insemna sS uitSm ca in ceruri sint triburi, familii

si ranguri, «dupa mSsura credintei fiecaruia» (cf. Rom. 12, 6). Acelasi
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lucru spune si Pavell cind zice : «Alta este stralucirea soarelui, alta stra-

lucirea lunii si alta stralucirea steleJor, pentru ca se deosebesc stea de

stea dupa straiueire. Asa (va fi) si invierea mortilor» (I Cor. 15, 41 si

urm.). Dar si Domnul spune ca nu va da tuturor aceeasi cinste, ci unora

(de promite) ca ii va lua in imparatia cerurilor, altora le promite ca vor

moisten! pamintul, altora cS vor vedea pe Tatail. Fecioarelor le promite

ca tagma lor sfinta va intra prima in odihna veacurilor celor noi, ca

intr-o camera de nuntS. Pentru ca ele au suferit martiriul nu pentru un
scurt timp, ci toata viata, nevoindu-se continuu in lupta cu adevarat

olimpica a castitStii. Au rezistat chinurilor ingrozitoare ale placerilor,

fricii, triste^ii si celorlalte rautati venite din partea oamenilor. (De

aceea), ele, primele dintre toti, vor primi onorurile si vor fi asezate in

locul eel mai bun al fagaduintei.

Numai pe aceste suflete Cuvintul le numeste aleasa Sa, adevarata

Lui mireasa, pe cind pe celelalte (le numeste) concubine, tinere si fete,

atunci cind zice : «Sint 60 de regine, 80 de concubine si tinere fara nu-

mar. Una singura este porumbita mea, neprihanita mea ,• ea este singura

la mama ei, aleasa pentru cea care a nascut-o. S-o vada fetele tinere §i

s-o fericeasca, imparatesele si concubinele s-o laude» (Cint. Cint. 6,

8—9). Desigur, multe sint fiicele Bisericii, insa una este cea mai aleasa

si cea mai draga ei dintre toate, iar aceasta este tagma fecioarelor.

IV

Daca crede cineva ca cele spuse de mine nu explica in deajuns tex-

tul si vrea sa stie cine sint imparatesele, concubinele si fetele tinere,

aceluia vom spune ca in acestea trebuie vazuti toti aceia care in decur-

sul timpurilor, inainte de potop, dupa potop si dupS Hristos s-au distins

prin viata sfinta. Biserica este mireasa, imparatese sint sufletele celor

de dinainte de potop, care au bineplacut lui Dumnezeu, adica

Abel, Set si Enoh si cei impreuna cu ei ; concubine sint sufletele profe-

tilor care au trait dupa potop, pentru ca inainte ca Biserica sa fie aleasa

Domnului, (El) s-a apropiat de (aceste suflete) ca de niste concubine, le-a

daruit cu intelepciune si pricepere, pentru ca sa poata conduce catre

credinta si mintuire. Iar daca vreti sa luati aminte la cartile lui Moise

sau ale lui David, Solomon sau Isaia, ori ale celorlalti profeti, o, fecioare,

veti vedea ce produse folositoare pentru mintuirea vietii (noastre) au

lasat cei care au fost in intimitatea Fiului lui Dumnezeu. De aceea, Cu-

vintul, pe buna dreptate, a numit acele suflete concubine, pentru ca

nu s-a unit cu ele in mod vadit, precum cu Biserica, pentru care a jert-

fit «vitelul eel gras» (cf. Luca 15, 23).
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V

Dar, sa discutam si o altS chestiune, pentru a nu ne scapa ceva din

cele ce se impun aid. : pentru ce a zis ca reginele sint 60, concubinele

80, tinerele atit de multe, incit nu pot fi numurate din cauza muitimii lor,

pe cind mireasa este una ? Mai intii sa vorbim despre cele 60. Cred ca a

numit 60 de imparatese pe cei care au bineplacut lui Dumnezeu de la

primul om pina la Noe, pentru ca aceia n-au avut nevoie, pentru a se

mintui, de alte precepte si legi, fiindca crearea lumii in 6 zile avusese loc

nu demult, iar ei isi aminteau cum a fScut Dumnezeu lumea in 6 zile, de

cele petrecute in paradis si cum omul, care avea porunca sa nu se atingS

de pomul cunostin|ei, a fost abatut de la calea cea dreapta" de oel vi-

clean. Prin urmare, pe sufletele care in primii ani de la alcatuirea lumii

au inclinat sa dea ascultare lui Dumnezeu si care aproape ca erau copii

ai primului veac, foarte apropiati de cele 6 zile ale creatiei, le-a numit

simbalic 60 de imparatese, pentru ca — asa cum am zis — , s-au nasout

imediat dupa cele 6 zile. Acesti oameni au avut marea cinste de a vorbi

cu ingerii si de a vedea adesea pe Dumnezeu, nu in vis, ci aevea. Cita in-

drazneala trebuie sa fi avut inaintea lui Dumnezeu Set, Abel, Enoh, Ma-
tusalem, Noe, ei care au fost primii indragostiti de sfintenie si primii

dintre iintiii nascuti, inscrisi in cer, ei care, intocmai ca o pirga a celor

ce se mintuiesc, au fost gasifi vrednici sa mosteneasca imparatia lui

Dumnezeu. Dar si despre acestia (am vorbit) destul ; se cuvine sa vor-

bim si despre concubine.

VI

Oamenii de dupa potop isi aduceau aminte foatre vag de Dumne-
zeu, de aceea, ei aveau nevoie de o noua revelafde (deja idololatria se

strecurase printre ei), care sa le fie pavaza si ajutor. Astfel, pentru ca

neamul omenesc sa nu fie nimicit prin faptul ca a uitat de cele bune,

Dumnezeu a poruncit propriului Sau Fiu sa faca cunoscuta venirea Sa

in trup, iertarea pacatelor si invierea care conduce la iertarea pacatelor

§i la nestnicaciune. Seria profetilor, incepind cu Avraam, care au pro-

povaduit circumciziunea si legea au fost numiti cele 80 de concubine,

pentru ca inainte ca Biserica sa devina mireasa a Cuvintului, ei au anun-

tat mai dinainte, prin inspiratde divina, circumciziunea ogdoadei spiri-

tual. Iar tinerele fete care alcatuiesc un grup fara numar sint numite

multimiile care au practicat dreptatea si s-au luptat voiniceste cu pa-

catul.

VII

Dar dintre acestea, nici «lmpar<itesele», nici «concubinele», nici «fe-

tele tinere» nu se comparS cu Biserica, pentru ca cea socotita a fi nepri-
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hanita §i aleasa si superioara tuturor, cea alcatuita din to^i apostolii si

ucenicii lor, este mireasa care le intrece pe toate prin frumusetea (ce-i

da) maturitatea si fecioria. De aceea este considerata si este laudata de

toate, pentru ca ea a auzit si a vazut ceea ce acelea au dorit sa con-

temple chiar si pentru o clipa, dar n-au putut sa vada, nici sa auda. «Fe-

rici^i sint ochii vostri, care vad ceea ce voi vedetl, a zis Domnuil uce-

nicilor Sal. Caci va spun ca mulft profeti au voit sa vada cele ce vedeti

voi si n-au vazut, si sa auda cele ce auziti voi si n-au auzit» (Luca 10,

23, 24).

Deci, pentru aceste lucruri o admira si o fericesc profetii, pentru ca

lucrurile de care ei nu s-au invrednicit sa le auda si vada, Biserica s-a in-

vrednicit si s-a impartasit de ele. Pentru ca «sint 60 de imparatese si 80

de concubine si tinere fara de numar, dar una este porumbita mea, ne-

prihanita mea» (Cint. Cint. 6, 7—8).

VIII

Ar putea cineva sa dea si alta explicatie si sa spuna ca mireasa este

trupul neintinat al Domnului, de dragul caruia parasind pe Tatal, a cobo-

rit aici (jos) si s-a unit cu el si intrupindu-se 1-a facut locuinfa Sa. De
aceea, 1-a numit simbolic porumbita, pentru ca aceasta vietate este

blinda, ii place viata la adapost si printre oameni. Pentru ca singur (a-

cest trup) a fost gasit, sa zicem asa, fara pata si neintinat si pe toate ce-

lelalte (trupuri) depasindu-le prin podoaba si frumuse^e, incit nimeni —
chiar si dintre cei la eel mai inalt grad bineplacuti lui Dumnezeu — sa

nu se poata compara cu ea in virtute ; de aceea, s-a invrednicit sa fie

partas la imparatia (Fiu'lui) Unuia Nascut, sa-i fie unit.

Si in psalmul 44, Regina, care sta la locul de cinste, de-a dreapta lui

Dumnezeu, cea impodobita cu podoaba de aur a virtutii, a carei frumu-

sete imparatul a dorit-o, este — dupa cum am zis — trupul acela nepri-

hanit si fericit, pe care Cuvintul 1-a ridicat la cer si 1-a asezat de-a

dreapta Tatalui, impodobit cu vesmint de aur, adica de faptele nestrica-

ciunii, pe care le-a numit simbolic «broderii de aur», pentru ca acest

vesmint este tesut si cusut cu diferite virtuti, ca de exemplu : castitatea,

prudenta, credinta, iubirea, rabdarea si celelalte (fapte) bune, care aco-

pera rusinea trupului si impodobeste omul cu o podoaba de aur.

IX

Apoi, se cuvine sa cercetam ce ne transmite Duhul in versetele ur-

matoare ^le psalmului, dupa ce s-a spus : «Omul pe care 1-a luat Cuvin-

tul a fost asezat «de-a dreapta» Tatalui Celui Atotputernic. «Fecioarele

— zice — vor merge la imparat in urma ei ; cele apropiate ei iti vor fi
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aduse tie. Vor fi aduse cu bucurie si veselie. Vor fi aduse in palatul re-

gelui» (cf. Ps. 44, 15). Aici Duhul face foarte evident elogiul castita|ii

;

el anunta ca dupa Mireasa Domnului, asa cum au explicat, fecioarele se

cuvine sa se apropie de Cel Atotputemic in rindul al doilea, «in bucurie

si veselie», protejate si escortate de ingeri.

Astfel, gloria fecioriei este un lucru cu adevarat de indragit si de

trei ori de dorit, pentru ca dupa regina, pe care Domnul a condus-o la

Tatal, este adusa tagma fecioarelor, care a fost sortita a fi a doua dupa

mireasa.

Acesta este exercitiul oratoric pentru castitate, pe care ti—1 ofer, o,

Virtute. Sa fie pastrat in amintirea adunarii noastre.

Discursul VIII : Thecla

Acestea graind Procilla, Thecla a zis : «Dupa ea este rindul meu sa

intru in lupta si sa ma bucur ca ma inso^este Intelepciunea. Simt cum
ma struneste din launtru intocmai ca pe o chitara si ma pregateste sa

vorbesc ingrijit si frumos.

Virtutea: Foarte bine, Thecla, aprob ardoarea (ta) si te cred in

stare sa-mi adresezi discursul potrivit, pentru ca nimeni nu te intrece in

instructia filosofica si in cultura generala, ca sa nu mai zic de cea evan-

ghelica si divina, cind stim ca te-ai format in preajma lui Pavel.

I

Ei, bine, s-o luam de la inceput (a zis Thecla) ; sa spunem mai intii

citeva cuvinte despre defini^ie
;
pentru care motiv acest mod de viata

foarte in alt a fost numit feciorie, in ce consta, ce putere are si, in sfir-

sit, ce roade aduce. Pentru ca ma tern ca toate sau aproape toate nu cu-

nosc acest lucru, desi aceasta virtute intrece cu mult pe celelalte cu care

ne ostenim, pentru a ne cura^i si infrumuseta sufletul. Termenul «fecio-

rie» (prin schimbarea unei litere) se transforms in «divinitate» 6 si pe

buna dreptate, pentru ca ea duce la asemanarea cu Dumnezeu si la nestri-

caciune pe eel care o imbratiseaza si se initiaza in tainele ei si pentru

ca este imposibil a afla un lucru, un bun mai mare decit ea, care sa ne

puna la adapost de asaltul poftelor si al tristetii. Hranit cu ea, aripile

sufletului devin mai puternice, zborul sau mai lin, iar trecerea peste

preocuparile omenesti mai usoara. In^eleptii au spus, pe buna dreptate,

ca viata noastra este o piesa de teatru ; noi intram in viata pentru a ne

sustine rolul in drama Adevarului, pentru a pleda pentru sfintenie, iar

6. Cuvintul xap&Evict inseamna feciorie, iar Ka^'ia inseamna — dupa o veche
teorie care identifica lumea $i divinitatea, Dumnezeu.
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adversarii nostri skit diavolul si demonii. Se cuvine, deci, sa tinem capul

sus si sa ne avintam catre cer, sa evitam mai muilt decit au evitat navi-

gatorii sirenele, despre care vorbeste Homer, incintarea lor. Caci,

multi dintre cei care au imbratisat modul nostru de viata, sedusi de pla-

ceri amagitoare, s-au ingreuiat la cuget si au lasat sa se destinda fi-

brele de care depinde for^a naturala a aripilor castitatii, (singura) care

anihileaza atracjia spre (faptele ce) degradeaza trupul.

De aceea, o, Virtute, tu, care ai primdit acest nume pentru ca dai

sufletelor impuls sa se inalte spre cer, tu, care esti condusa de ratiuni su-

perioare, asista-ma la acest discurs pe care mi-ai poruncit saJl rostesc.

II

Aceia (— repet —) carora aripile sufletului le-au slabit si au cazut

prada placerilor, aceia nu inceteaza a fi :si prada tristetii si a durerii,

atita timp cit nu-si satisfac necumpatarea. In loc sa respecte buna cu-

viinta, ei se dedau la placeri salbatice. Unii ca ace^tia sint indepartati

ca niste neinitiati de pe scena Adevarului. Insa sufletele celor cu aripi

puternice §i usoare tree dincolo de aceasta lume, la cea supraterestra si

vad de departe ceea ce nimeni dintre oameni nu a mai vazut : pajistile

nemuririi impodobite cu flori si frumuseti de nebauuit. Mereu atrase de

acele privelisti, ele socotesc de mica valoare ceea ce indeobste este con-

siderat pe pamint frumos (si bun) : bogatia, marirea, blazoanele, casa-

toria. Nimic dintre acestea nu sint pentru ele atit de pretioase ca bunu-

rile de dincolo.

$i daca cineva ar vrea sa le faca rau, sa dea trupul lor animalelor

salbatice sau focului, ele sint gata sa suporte torturile cu indiferenta,

pentru ca acele (bumuri) le fascineaza. Pentru ca, desi se afla inca pe

aceasta lume, ele par ca nu mai fac parte din ea, cugetul si elanul dorin-

tei lor le-au dus deja in adunarea celor de sus. Aceasta, datorita faptului

ca aripile fecioriei due in mod firesc spre cer si nu spre pamint, due

spre eterul pur si in vecinatatea ingerilor. De aceea, la semnalul (invierii)

de dupa stramutarea moastra de aici, cele ce isi-au dus via^a corect si au

staruit in feciorie pentru Hristos, acelea, primele, inaintea tuturor, vor

primi rasplata victoriei si vor fi incununate de El cu florile nestricaciu-

nii. Pentru ca s-a zis : indata ce sufletele fecioarelor parasesc lumea, in-

gerii vin in intimpinarea lor si le insotesc cu cintari de lauda pina la pa-

jistile despre care am vorbit, pajistile in care mai inaimte au dorit sa

intre, pe care si le-au imaginat atunci cind, locuind inca in trupuri, au

imbratisat acest mod de viata.



BANCHETUL SAU DESPHE CASTITATE 8*

III

Odata sosite aici, ele contempla frumuseti minunate, pe care oamenii

cu greu le pot descrie. Fiindca acolo se afla Dreptatea insasi, Cumpatarea
insasi, Dragostea insasi, Adevarul insusi, Prudenta insasi si celelalte

flori si rasaduri stralucite ale Intelepciuuid ; aici, jos, noi vedem cu in-

chipuirea, ca un vis, doar umbrele acestora, iar contururile lor ne apar

neclare si intunecate. Nimeni n-a vazut cu ochii trupului maretia, forma

si frumusetea dreptatii insasi, a adevarului si a pacii ; acoio, iinsa, sint

vazute cu adevarat a§a cum sint, in toata plenitudinea lor. Pentru ca

exista un pom al intelepciunii, unul al iubirii si altul a'l priceperii, la

fed cum pe pamint exista vita purtatoare de struguri §i pomi purtatori

de fructe, de rodii si de mere. Dupa cum putem privi si minca fructele

acestora, la fel si pe ale acelora ; numai ca acelea nu dispar si nu se

strica indciodata, iar cei ce le maninca inainteaza pe drumul nemuririi

si al indumnezeirii. Din acestea minca primul om, Adam, din care ne
tragem tofi, pe clnd se afla in Paradis, inainte de a cadea in pacat si a i

se intuneca privirea, pentru ca Dumnezeu ii incredintase lui spre pazire,

cultivare si ingrijire, pomul intelepciunii.

Ieremia, deplingind pe cei ce au pierdut aceste bunuri, zice ca ele

cresc undeva, departe de lumea noastra : «InvaVati unde este prudenta,

unde este cumpatarea, unde este intelepciunea si veti afla unde se afla

lungimea de zile si viata, unde este lumina ochilor si pacea. Cine a aflat

locul intelepciunii, cine a intrat la comorile ei?» (Baruh 3, 15—16). Or,

se spune ca fecioarele vor patrunde la aceste comori si vor culege (fruc-

tul) virtutilor, luminate fiind de lumina pe care Dumnezeu o face sa

tisneasca intocmai ca dintr-un izvor. Ele vor dantui slavind cu glas me-
lodios pe Dumnezeu si vor fi scaldate de un aer proaspat, prin care ra-

zele soarelui nu tree.

IV

Acum, fecioare, fiice ale castitatii celei neintinate, sa ne indreptam

atentia catre belsugul vietii si catre imparatia cerurilor.

Mai intii as vrea sa spun ca punind putin pret pe aceasta viata, de
dragul castitatii, voi rivalizati cu inaintasele voastre. §i pe bunS drep-

tate, pentru ca nu putin ajuta castitatea la dobindirea nestricaciunii
;
ea

purifica trupul de elementul pamintesc si apos din el, il innobileaza si

ridica pe inaltimi. Sa nu va ravaseasca tristetea si sa nu va topeasca

sperantele in mai bine ,• sa scuturati constant nenorocirile care vin asu-

pra voastra si sa nu le lasati sa va tulbure cugetul. S5 invinga credinta r

iar lumina ei sa alunge umbrele pe care eel rau le arunca spre inima

voastra. La fel cum dispar norii, care umbresc pentru moment luna.
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care scalda totul cu razele ei, pentru ca sint numaidecit alunga^i de vint,

la fel si voi, care faceti sa straluceasca in lume castitatea, care sinteti

harfuite de necazuri si dureri, o, fecioare, nu sovaiti in speranfele voas-

tre. Pentru ca norii care vin de la eel rau sint alungati de Duhul, daca si

voi, ca si mama voastra, Fecioara, care a nascut in cer fat de parte bar-

bateasca, nu va veti infricosa de sarpele care pindeste si pune curse
;

despre acesta voiam sa va vorbesc mai pe larg si socotesc ca a venit

timpul.

«$i s-a aratat un semn mare pe cer» — zice loan, explicind Desco-

perirea facuta lui ; s-a aratat «o femeie imbracata in soare si luna sub

picioarele ei si pe capul ei o coroana de 12 stele. Ea era insarcinata, tipa

de dureri si se chinuia ca sa nasca. $i s-a aratat un alt semn pe cer : iata

(s-a vazut) un mare balaur rosu, avind 7 capete si 10 coarne si pe

capetele lui 7 coroane imparatesti. Cu coada lui tragea a treia parte

din stelele cerului si le arunca pe pamint. $i balaurul a stat inaintea fe-

meii care avea sa nasca, pentru ca sa-i manince copilul cind il va naste.

$i ea a nascut un fiu de parte barbateasca. El va pastori toate neamurile

cu toiag de fier. $i copilul a fost rapit de Dumnezeu la scaunul Lui de

domnie. $i femeia a fugit in pustiu, intr-un loc pregatit de Dumnezeu, ca

sa fie hranita acolo 1260 de zile» (Apoc. 12, 1—6). Acestea, deci, se re-

lateaza pe scurt despre femeie si despre balaur, iar a cauta si a spune

tilcul lor este mai presus de puterile noastre. Insa voi indrazni, avind

credinta in Cel ce a poruncit «sa cercetam Scripturile» (cf. loan 5, 39).

Deci, daca si voi sinteti de acord cu cele spuse, nimic nu ne impiedica

sa incepem, in orice caz, insa, imi cer scuze daca nu voi putea sa desprind

sensul exact al Scripturii.

V

Femeia care apare in cer imbracata in soare, purtind o cununa cu 12

stele, avind luna asternut picioarelor ei, aflindu-se in chinurile nasterii,

reprezinta, o, fecioare, pe Mama noastra, o putere care exista prin sine,

deosebita de fiii ei ; pe aceasta, profetii — in viziunile lor referitoare la

vremurile viitoare— au numit-o cind Ierusalim, cind Mireasa, cind Mun-
tele Sion, cind templu si cort al lui Dumnezeu. Este puterea chemata de

Duhul prin profet ca sa lumineze, cind zice : «Lumineaza-te, lumineaza-te,

Ierusalime, caci a venit lumina ta si slava Domnului peste tine a rasarit.

lata, negura si intuneric va acoperi pamintul, va acoperi neamurile. Dar

peste tine va straluci Domnul si siava Domnului peste tine se va arata.

Imparatii vor umbla in lumina ta si neamurile in stralucirea ta. Arunca-ti

ochii imprejur si vezi adunati fiii tai. Toti fiii tai au venit de departe si

fiicele tale vor fi purtate pe umeri» (Isaia 6, 1—4). Aceasta este Bise-

rica ; fiii ei, pe care i-a nascut prin botez, vor ailerga catre ea din toate
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partile pamintului dupa inviere
;
primind lumina cea neinserata, imbra-

cind ca pe o haina stralucirea Cuvintului, ea este cuprinsa de o mare
bucurie. Caci cu ce alta podoaba mai de pret ar putea sa se impodo-
beasca imparateasa pentru a se prezenta la Domnu'l ca mireasa, daca nu

cu lumina ? Inchipuiti-va in continuare o femeie impunatoare, asemenea
fecioarelor gatite de nunta : de o frumusete rara, care cu nimic nu este

mai prejos decit stralucirea lumkiii
;
imbracata in loc de vesmint cu lu-

mina insasi, avind capul impodobit in loc de pietre scumpe, cu stele

stralucitoare. Ceea ce este pentru noi imbracamintea este pentru ea lu-

mina, iar ceea ce este pentru noi aurul si pietrele pretioase, acestea sint

pentru ea stelele ; de buna seama, nu stelele care sint semanate in spa-

tiul ceresc, ci altete superioare §i mai stralucitoare, asa incit cele va-

2ute de noi par sa fie mai degraba chipuri si preinchipuiri ale acelora.

VI

«Luna ii este asternut picioarelor». Cred ca prin luna intelege sim-

bolic credinta celor care s-au cura^it de stricaciune prin baia botezului,

pentru ca lumina ei molcoma este asemenea apei caldute. Biserica, deci,

care are asternut picioarelor credinta si atasamentul nostru — dupa a-

cest mod de a infatisa luna — se afla in durerile nasterii pina ce «toate

neamurile vor intra» (Rom. 11, 25) in ea, pina ce va transforma pe cei

psihioi in pnevmatici. Ea este si mama, pentru ca intocmai ca femeia care

concepe si la plinirea vremii aduce pe lume un om desavirsit, se poate

spune ca Biserica ii concepe pe cei care imbratiseaza cuvintul (lui

Dumnezeu), ii formeaza dupa chipul si asemanarea lui Hristos si in cele

din urma ii face (prin botez) cetateni ai acelor fericite veacuri. Prin ur-

mare, Biserica este prezenta in mod necesar la botez, pentru ca ea este

aceea care naste pe cei care se boteaza. Ea are luna asternut picioarelor

ei, pentru ca cei renascuti capata o anume stralucire ; de aceea, se si

zice ca sint «luminati».

In saptamina Patimilor, (Biserica) face sa le straluceasca mereu hi

gind luna plina duhovniceasca, pina cind vor aparea zorile si lumina cea

desavirsita a zilei celei mari.

VII

Iar daca cineva (pentru ca trebuie sa vorbim deschis), nedumerit

de cele spuse mai inainte ar zice : O, fecioare, este oare corecta inter-

pretarea voastra, de vreme ce Apocalipsa precizeaza ca Biserica naste

prune de parte barbateasca, iar voi raportati durerile nasterii la cei care

se boteaza ? Noi vom raspunde : Dar nici tie, o, iubitorule de cearta,

nu-ti este permis sa spui ca pruncul este insusi Hristos, pentru ca taina
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intruparii Cuvintului a avut loc inainte de scrierea Apocalipsei, in care

loan vorbeste despre fapte prezente si viitoare. In rindul al doilea, Hris-

tos n-a fost rapit indata ce s-a nascut, la tronul lui Dumnezeu, ca nu
cumva sa-1 vatarae sarpele ; dealtfel, pentru acest motiv s-a nascut §i

a coborit de la tronul Tatalui, ca sa infrunte si sa supuna pe balaur, cind

se va napusti asupra sa. Prin urmare, trebuie sa fii de acord ca Biserica

este cea care se afla in dureri si naste pe cei ce se boteaza, asa cum zice

si Duhul, undeva (in cartea) lui Isaia : «lnainte de a simti dureri, a nas-

cut si inainte de a-i veni suferintele a nascut un prune de parte bar-

bateasca. Cine a auzitt vreodata asa ceva ? Se poate naste, oare, o tara

intr-o zi ? Se na$te un neam a^a deodata ? Abia au apucat-o muncile §i

fiica Sionului a isi nascut !» (Isaia 66, 7—8). De cine avea sa fuga Sionul

eel spiritual, eel care atasat Domnului avea sa nasca, fara durerile na§te-

rii, prune de parte barbateasca, daca nu de balaur ?

VIII

Dar sa revenim la cele spuse la inceput si sa le dam o explicatie

completa. Tu, insa, sa-mi spui daca explicatia nu ti se pare corecta. Prin

urmare, eu socotesc ca despre Biserica s-a zis ca naste prune de parte

barbateasca, pentru ca cei luminati primesc insusirile isi trasaturile bar-

batesti ale lui Iisus. Realizarea asemanarii lor cu Cuvintul este o urmare
fireasca a cunoasterii exacte (a dogmelor crestine) si a credintei ; ast-

fel, prin botez, in fdecare dintre ei se naste in chip spiritual Hristos. De
aceea, Biserica se zbate in durerile nasterii, pina cind Hristos va lua

chip si se va naste in nod (cf. Gal. 4, 19) — pentru ca fiecare dintre sfinti

prin comuniunea cu Hristos sa deviina ca El. Se spune undeva in Scrip-

tura : «;Sa nu va atingeU de unsii Mei si sa nu faceti rau proorocilor

Mei» (Ps. 104, 15). Aceasta vrea sa spuna ca cei ce s-au botezat in Hris-

tos, prin transformarea adusa de Duhul, au devenit hristosi
;
Biserica

este cea care-i transforms prin puterea cuvintului. Acest (adevar) il ex-

prima clar Pavel, cind zice : «Pentru aceasta imi plec genunchii inaintea

lui Dumnezeu Tatal, din Care isi ia numele orice neam din cer si pe pa-

mint, ca sa va dea, dupa bogatia slavei Sale, putere, ca sa intarit/i prin

Duhul Sau omul vostru eel din launtru, ca sa locuiasca Hristos prin cre-

dinta in inimile voastre» (Efes. 3, 14—17). Pentru ca este necesar ca in

sufletele celor renascuti sa se imprime cuvintul adevarului.

IX

Mi se pare ca de acord cu cele spuse de mine sint si cuvintele spuse

de (Dumnezeu) Tatal lui Hristos, atunci cind a venit la Iordan sS sfin-

teasca apele : «Tu esti Fiul Meu ,- Eu astazi Te-am n5scut» (Ps. 2, 7 ; cf.
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Matei 3, 17; Marcu 1, 11; Luca 3, 22). Trebuie remarcat faptuil ca (Tatal)

a zis intr-un mod vag si nedefktit din punct de vedere temporal ca (Iisus)

este Fiul Sau ; Bl i-a zis : «Tu esti Fiul Meu» si nu «Tu ai devenit Fiul

Meu». Prin aceasta n-a spus ca doar cu pu{in mai inainte a fost invredni-

cit de calitatea de fiu, nici ca fiind mai inainte fiu i s-a luat cindva

aceasta calitate, ci ca, nascut inaintea tuturor, a fost si va fi (totdeauna)

acelasi.

Cuvintele : «Eu astazi Te-am nascut» au sensul urmator : existind

mai inainte de veci in ceruri, am voit sa Te nasti in lume sau, cu alte

cuvinte, sa Te faci cunoscut Tu, Care mai inainte ai fost necunoscut.

Desigur, pentru aceia care n-au venit la cuno'Stinta intelepciunii atot-

cuprinzatoare a lui Dumnezeu, Hristos niciodata nu s-a nSscut, niciodata

n-a fost cunoscut, niciodata nu s-a aratat, niciodatS n-a fost vazut. Dar

daca si aceistia vor veni la credinta, harul le va da cuna$timta nasterii

lui Hristos.

De aceea, se spune, si pe buna dreptate, ca Biserica mereu da chip §i

naste in cei sfintiti pe fiul de parte barbateasca, adica pe Cuvintul. Aces-

tea spunind, dupa puterea noastra, despre durerile nasterii ei, sa vorbim

acum despre balaur isi despre celelailte. Deci, sa incercam, o, feoioare, sa

dam o interpretare acestora, fara a ne speria de adincul tainelor Scrip-

turii. $i daca vetf gasi ca in cuvintele mele este ceva greu de inteles, eu

va voi ajuta sa treceti peste greutate, intocmai cum este trecut cineva

peste un riu.

X

Balaurul eel mare, de culoarea focului, incornoratul cu 7 capete, eel

care tiraste (dupa sine) «a treia parte» din stele, eel ce pindeste sa ma-

nince «pruncul» celei din durerile nasterii, este insusi diavolul, eel ce

intinde curse celor de curind iluminati pentru a le intina cugetul, chipul

si stralucirea adusa in sufletul lor de Cuvintul. Insa nu-si ajunge tinta,

pentru ca cei renascuti sint rapiti in sus «catre tronul lui Dumnezeu»,

adica este ridicat cugetul celor reinnoiti sus, la scaunul dumnezeiesc si

la temelia adevarului
;
se deprinde sa vada si sa^si inchipuie lucrurile de

acolo, incit sa nu mai fie imselat de balaur, care il trage in jos
;
caci dia-

volului nu-i este permis sa nimiceasca pe cei care tind si prdvesc in sus.

Stelele, pe care, atingindu-le cu virful cozii, le trage pe pamint sint gru-

purile eretiicilor. Stelele intunecoase care cad reprezinta intr-adevar

adunarea ereticilor, pentru ca acestia vor sa cunoasca lucrurile ceresti,

vor sa creada in Hristos, vor ca sufletul lor sa salasluiasca in ceruri si sa

se apropie de stele ca «fii ai luminii», dar sint zdruncinati si trasi in jos

de incolaciriile balaurului, pentru ca s-au facut vinovati fata de dreapta

credinta. Ei au fost numiti a treia parte dintre stele, pentru ca au gresit
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fata de una din persoanele treimii ; fie fata de Tatal, ca Sabelius, care a

sustinut ca a suferit Cel preaputernic ; fie fata de Fiul, ca Artemas si cei

care sustin ca El s-a aratat in chip aparent; fie fata de Duhul, ca ebionitii,

care au afirmat ca profetii au grait impinsi de un impuls (launtric) natu-

ral. Cit despre Marcion, Valentin, partizanii lui Elchasaios §i ceilalti este

bine nici sa nu-i mai pomenim.

XI

Iar cea care a nascut si naste Cuvintul de parte barbateasca in ini-

mile celor care cred, femeia cea fara prihana, cea care merge in desert

si nu este atinsa de minia fiarei, este mama noastra, este Biserica, pre-

cum am zis. Desertul in care vine ea si este hranita timp de 1260 zile, lo-

cul care nu rodeste stricaciune si rautate si este inaccesibil celor multi

;

locul, insa, care rodeste intelepciune si pulseaza de viata, locul accesibil

sfintilor, este de buna seama ogorul prea frumos, cu pomd placuti la ve-

dere si parfumati ai Virtutii, scaldat de unda virtutilor din sud si din

nord, unde parfumul se revarsa in valuri (Cint. Cint. 4, 16), unde ra-

coarea binefacatoare peste tot domneste si lastarii vietii vesnice se in-

tilnesc la tot pasul. Este locul in care ne aflam noi acum pentru a culege

flori si pentru a impleti reginei coroana purpurie si stralucitoare a fecio-

riei, neatinsa de mina
;
pentru ca, cu roadele virtutii se impodobeste lo-

godnica Cuvintului.

Cit despre cele 1260 zile, cit dureaza ^ederea femeii in pustiu, acestea

reprezinta, o, fecioare, zabava noastra aici, pentru cunoasterea perfects

a Tatalui si a Fiului si a Sfintului Duh, timpul ce tine pina la inaugurarea

vremurilor de apoi, atunci cind noi nu vom mai contempla doar cu ra-

tiunea pe Cel ce este, ci mergind la El ll vom contempla direct. Numarul
1000, format din 10 sute, este un numar perfect; el este simbolul Tata-

lui Insusi, Care a creat si tine totul ; numarul 200, alcatuit din doua nu-

mere perfecte, este simbolul Sfintului Duh, pentru ca el face cunoscut pe

Tatal si pe Fiul. Numarul 60 cuprinde numarul 6 de 10 ori si este simbo-

lul lui Hristos, pentru ca numarul 6 este un numar perfect, caruia nici

nu-i lipseste, nici nu-i prisoseste ceva. El se imparte exact in partile care

id compun. Impartit mai intii la doi, da trei, apoi impartit la trei da doi,

apoi impartit la sase da unu. In rindul al doillea, inmultit doi cu trei,

da sase, trei inmultit cu doi da sase si sase inmultit cu unu da tot sase.

In sfir§it, adunindu-se trei cu doi si cu unu, iarasi ne da sase. Or, este

perfect tot (numarul), care n-are nevoie de altul pentru a fi complet, nici

nu are in el ceva de prisos.

Pentru ca unele numere sint mai mult decit perfeote, cum este cazul

numarului 12, jumatatea lui este 6, a treia parte este 4, sfertul este 3, a

sasea parte este 2, iar a douasprezecea parte este 1. Or, daca se aduna
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acestea, depasesc numarul 12. In acest caz, numarul nu mai este egal cu

partile din care este alcatuit, cum este cazul cu numarul 6. Alte numere

sint mai putin perfecte, cum este cazul cu numarul 8. Jumatatea lui este

4, sfertul este 2 si a opta parte este 1 ; adunate, aceste numere dau 7, ast-

fel ca lipseste o unitate pentru ca numarul 8 sa fie complet. Prin urmare,

de aceea numarul 6 a fost raportat la Fiul lui Dumnezeu, Care, din ple-

nitudinea «divinitatii» s-a impartasit de viata noastra, pentru ca dupa

ce «s-a desertat» si a luat chip de «rob», din nou a fost adus la desavir-

sirea si la slava Sa. El s-a micsorat pe Sine Insusi si a fost desfacut in

partile din care a fost compus, dar din aceasta miosorare a Sa si din par-

tile (in care s-a descompus) a fost iarasi readus la plenitudinea si gran-

doarea Sa, nemicsorindu-se cu nimic fiinta Sa desavirsita. Dar si crearea

lumii se bazeaza pe acest numar $i pe armonia lui : Dumnezeu (a creat) in

sase zile cerul si pamintul si toate cite se afla in ele (Isaia 20, 11) ;

creind trupurile, puterea creatoare a Cuvintului se bazeaza tot pe nu-

marul 6. Ca si numarul 6, care este alcatuit din trei parti, trupul este

alcatuit din lungime, latime si grosime. Dar nu este acum momentul

sa expunem in amanunt aceste chestiuni ; altfel, ne indreptam atentia

de la tema centrala la aspecte secundare.

XII

Deci, venind in acest desert, in (acest loc) nepriincios pentru cele

rele, asa cum am spus mai inainte, Biserica fiind hranita, adica inzestrata

cu aripile ceresti ale fecioriei, pe care Logosul le-a numit aripi de vul-

tur, a invins pe sarpe si a alungat norii intunecosi de dinaintea lunii

pline. O, dragi fecioare, toate aceste cuvinte au fost rostite cu scopul de

a ne indemna sa imitam dupa puterea (noastra) pe mama (noastra), pen-

tru a nu va intuneca cugetul cu greutatile, intorsaturile si neca-

zurile vietii ;
pentru ca mindre sa intram en ea la mire, tinind

candelele aprinse in rniinile noastre. Deci, nu va infricosati de cursele si

insultele fiarei, ci, pregatiti-va staruitor pentru lupta, inarmindu-va cu

coiful mintuirii, cu platosa si genuncheri (cf. Efes. 6, 11— 17). Pentru ca

veti provoca o mare teama daca veti porni impotriva lui cu hotarire si

avint si nu va mai sta vazindu-va rinduite de Cel prea bun in linie de

bataie si va va lasa in pace animalul eel cu multe capete si multe fete,

sa primiti recompensele celor 7 batalii. Acesta era :

«In fata deu, in spate balaur, Ja mijloc capra,

Suflarea lui era ca un foe aprins,

Dar Hristos, Domnul, asistat de puterea Tatalui, 1-a ucis.
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Pe multi ar fi pierdut (monstrul), pentru ca nimeni nu i-ar fi

putut rezista

Spumei ucigatoare iesite din gura lui».

(Adaptare dupa iliada lui Homer, II, 6, 181-183).

Hristos a facut-o inofensiva, neputincioasa si de dispretuiit.

XIII

De aceea, insufletindu-va de curaj barbatesc, indreptati-va armele
spre groaznicul animal, nu cedati deloc si sa nu vS impresioneze lucru-

rile cu care se lauda, pentru ca veti obtine o victorie de nepretuit, daca

invingindu-l ii veti smudge cede 7 coroane pentru care ne si luptam, asa

cum spune Pavel, dascalul nostru (cf. Apoc. 12, 3; 10; 13, 1 ; Efes. 6, 12).

Caci cea care s-a luptat cu diavolul isi a omorit cede 7 capete capata

cununa celor 7 virtuti. Pentru ca un cap al balaurudui reprezinta necum-
patarea si voluptatea. Cel care-1 sfarma pe acesta se incununeaza cu

cununa cumpat&rii. Alt cap reprezinta lasitatea si moliciunea ; eel ce il

cailca in picioare se incununeaza cu cununa martirului. Alt cap repre-

zinla, de asemenea, diferite chipuri ale rautatii. Cel care le nimiceste

pe acestea primeste onorurile pentru ele, iar in felul acesta puterea ba-

laurului este distrusa. In sfirsit, cele 10 coarne si cele 10 cununi impa-

ratesti pe care le poarta, precum s-a zis, pe cap, sint, o, fecioare, cele 10

insinuari impotriva porunciilor Decadogului, cu care obisnuia sa rastoarne

sufletele celor mai multi. La porunca «S3 iubesti pe Domnul Dumnezeul
tau» (cf. Deut. 6, 5 ; Marcu 12, 30), el a si plasmuiit contrarul ; la fel a fa-

cut si cu oelelalte porunci. Se vede cornul lui aseuftt si rosu ca focul,

oare reprezinta desfriud, cu care pune la pamint pe cei neinfrinati. Se

vede (cornul) minciunii, cornul iubirii de argint, cornul hotiei si coarnele

celorlalte patimi inrudite, care cresc si se intaresc pe capetele lui, spre

paguba oamenilor. Fiind adaturi de Hristos in lupta voastra dreapta im-

potriva balaurului, i le veti smulge si veti impodobi capetele voastre di-

vine cu coroanede binemeritate. De noi depinde sa preferam si sa punem
pe prim plan pe cele ceresti inaintea celor pamintesti, noi, care am pri-

mit o ratiune libera si independenta — care nu este supusa nici unei ne-

cesitati — noi care nu sintem supusi destinului si intimplarii. Sa luam,

insa, aminte ca omul nu poate fi fericit si bun decit imitind exemplul

vietii omenesti a lui Hristos, atunci cind reproduce in el trasaturile vie-

tii Lui. Caci, cel mai mare rau innascut in cei mai multi esde faptul de a

socoti miscarea stedelor drept cauza relelor isi de a zice ca viata noastra

este condusa de destin, asa cum pretind cu ingimfare astrologii. Acestia

se incred mad mult in presupuneri decit in judecati corecte, in ceea ce

este intre adevar si minciuna, (de aceea) s-au indepartat mult de la con-

templarea adevaratelor realitati.
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Am terminat, o, Virtute, stapina mea, discursul pe care mi-ai porun-

cit sa-1 rostesc, insa, cu ajutorul si inspiratia ta, voi itncerca sa raspund

celor care continua sa se indoiasca de faptul ca am spus adevarul atunci

cind am spus ca omul este liber. Le voi arata ca preferind ceea ce este

placut celor folositoare, ei vor suporta nebanuit de mult pentru indarat-

nicia lor.

V i r tute a : Vreau si sint alaturi de tine, pentru ca atunci cind vor

fi adaugate si acestea, cuvintul tau va arata splendid.

XIV

Thecla: Deci, sa luam cuvintul de la inceput si sa aratam ca

aceia care sus^in cS ei singuri pot sa istie cum este organizat cerul, ba-

zindu-se pentru aceasta pe intelepciunea haldeilor, gresesc. Aoestia zic

ca universul este ca o sferS bine rotunjita si ca pamintul este in central

lui . Exista o mi§care a sferei, zic ei, pastrindu-se distantele dintre cele-

lalte sfere si pamint, care se afla mereu in mijloc, fiind eel mai vechi

dintre ele. Un cere se formeaza totdeauna pornindu-se de la un punct

care este centrul ; niciodata un cere n-a putut fi format fara a avea un
centra ; de aceea, zic ei, cum putem nega ca pamintul exista di-

naintea tuturor ducruri'lor, impreuna cu haosul si adincul dui ?

Intr-adevar, in haosul si adincul ratacirii au alunecat acesti oameni
fara minte, care, «maoar ca au cunoscut pe Dumnezeu, nu 1-au preamarit

ca Dumnezeu, ci s-au dedat da ginduri desarte si inima lor fara price-

pere s-a intunecat» (Rom. 1, 21), desi inteleptii lor spusesera cS nimio

din cele pamintesti nu este mai de cinste si mai vechi ca zeii din Olimp.

Dar, cei care au cunoscut pe Hristos nu mai sint copii, ca paginii,

care au recurs mai degraba la mituri si fictiuni .si au legat de stele soarta

oamenilor, (le-au preferat) judecatilor adevarate. Ei nu se rusineaza sa

reduca miscarea din univers la figuri isi teoreme geometrice §i sa spuna

si ca cerul este impodobit cu imagioi de pasari, de pesti si de amimale 9i

ca insusirile stelelor vin de la nenorociride suportate de oamenii de de-

mult, incit fac sa depinda miscarile planetelor de corpurile unor aseme-

nea oameni. Stelede, zaic ei, antrenate de miscarea cercului zodiacal, se

invirtesc imprejurul celor 12 zodii isi dupa combinatiiile, rasariturile si

apusuride lor, se stabiileste viitorul multora. Deci, zic ei, sferic fiind cerul

si avind pamintul in centra, ca punct de reper, toate diniile duse de la

oircumferinta catre el sint egale, iar cerul este delimitat de cercuri. Din-

tre acestea, eel mai mare este cercul sudului ; al doilea este eel care-1

imparte in doua parti egale si se numeste orizont ; in sfirsit, al treidea,

care le imparte pe primele doua, este cercul echinoctiului ; de o parte ?i

de alta a acestuia sint cele doua cercuri ale tropicelor : eel de var& si eel

7 — Siintul Grigorie Taumaturgul
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de iarna, unul spre nord, iar altul spre sud. De sus in jos, le traverseaza

asa-zisa axa, in jurul careia se invirtesc Ursa Mare si Ursa Mica; (cer-

cui) antarctic este dincolo de tropice. Ursele sint cele care, invirtindu-se

in jurul axului care trece prin poli, pun in miscare intregul univers. Ele

isi au capul una la soldul celeilalte si sint in afara orizontului. Atunci

cind cercul zodiacului atinge toate celelalte cercuri, pozitia sa este

oblica., In cercul zodiac sint 12 semne, care sint numite zodii ; incep cu

berbecele si se termina cu pestii si sint puse in legatura cu motive mito-

logice ; Berbecul, zic ei, este eel care a dus in Sci^a pe Elena, fiica lui

Athamas, si pe Frixos ; Taurul aminteste de transformarea lui Zeus in

taur si aducerea de catre el a Europe! in Creta ; Calea lactee, care se in-

tinde de la unirea Pestiior pina la Berbec, ar aminti de varsarea laptelui

din sinurile Herei pentru Hercule, la porunca lui Zeus. Incit, dupa ei, ina-

intea Europei, a lui Frixos si a Dioscurilor, n-au existat printre astre a-

ceste forme de lucruri si animale care sa guverneze viata oamenilor

;

cu toate acestea, stramosii nostri au dus-o foarte bine. Oare, vom reusi,

intocmai ca niste medici, sa oferim medicamentele necesare pentru a

stinge (fierbinteala) minciunii ? Asadar, se cuvine sa incercam, de dragul

adevarului.

XV

Nemintosi ce sinteti, daca ar fi fost mai bine pentru oameni sa fie

sub puterea destinului, decit sa nu fie, de ce n-a existat conformatia

stelelor care dicteaza destinul din momentul in care s-a nascut neamul
omenesc ? Daca a existat aisa oeva, ce nevoie era de aceste fiinte recent

plasate printre stele : Leul, Racul, Gemenii, Fecioara, Taurul, Cumpana,
Scorpionul, Berbecul, Sagetatorul, Pestii, Cornul caprii, Varsatorul, Per-

seu, Cassiope, Kepb.ee, Pegasul, Hidra, Corbul, Craterul, Lira, Balaurul

si celelalte, pe care voi le orlnduiti pentru a cunoaste matematic sau mai
degraba pentru a stabili gresit viitorul ? Pentru ca, ori au fost predestinati

si stramosii nostri cind s-au nascut si atunci rostul acestor (figuri) a fost

zadarnic, ori n-au fost predestinati si Dumnezeu a schimbat viata lor in

una mad buna. Dar cei de demult au fost mai buni decit cei de acum, de

aceea epoca lor a si fost numita de aur. Prin urmare, nu poate fi vorba de

destin. Daca soarele, traversind cercurile si parcurgind semnele in revo-

lutia sa anuala, produce schimbarile si evolutia anotimpurilor, cum au
dus-o cei care au trait inainte ca semnele sa fie plasate printre stele si

inainte ca ele sa impodobeasca cerul, pentru ca fara ele, vara, toamna,

iarna si primavara nu fusesera separate ? Cum ? Aceia au trait mai mult

§i au avut mai multa vigoare decit oamenii de azi, pentru ca si atunci

(ca si acum) Dumnezeu dirija anotimpurile. Deci, nici cerul nu este im-

pestri^at cu astfel de figuri. DacS soarele, luna si celelalte stele,
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care au fost facute pentru separarea si pastrarea perioadelor de

timp, pentru impodobirea cerului si schimbarea anotimpurilor, sint di-

vine si, ca atare, mai bune decit oamenii, ele trebuie sa petreaca §i o

viata mai buna si mai dreaptS, sa ne intreaca cu mult in exerciftarea drep-

tatii si sa fie antrenate de armonie si fericire. Dar dacS ele uneltesc si

aduc nenorociri pentru muritori, se ocupa de desfriu, de schimbarile §i

intorsaturile vietii, privesc spre pamint si spre faptele trecatoare, ne-

drepte si nu sint cu nimic superioare oamenilor, — desi viata noastrS

depinde de influenza §i miscarea lor — , atunci ele sint mai de plins decit

oamenii.

XVI

Nu se naste fapta decit dintr-o dorinta §i ndci dorinta nu se na?ite

fara o nevoie ; dar natura divina nu are nevoie de nimic si, prin urmare,

ignora ceea ce este rau. Or, daca natura stelelor este mai aproape de
Dumnezeu si daca acestea intrec in virtute pe cei mai buni dintre oameni,

ele ar trebui sa ignore orice rautate si orice gind rautacios. Ailtfel spus,

oricare dintre cei convinsi ca soarele, luna si stelele sint divine va tre-

bui sa spuna ca ele sint in afara de orice rautate si de orice fapt trecator,

ca nu cunosc placerea si durerea
;
pentru ca naturile divine n-au astfel

de porniri care inspira scirba. Daca sint a?a, cum se face ca pregatesc

pentru oameni ceea ce ele nu doresc si urzesc planuri de care ar trebui

sa fie strSine ? Cei care afirmS ca omul nu este liber ?i zic ca este condus
de legile implacabile ale destinului, se fac vinovati fata de Dumnezeu
Insusi, pe care-1 considers autorul relelor venite peste oameni. Caci daca

El conduce miscarea stelelor si cirmuieste intreg universul, iar stelele —
in virtutea unei puteri deosebite, antreneaza pe oameni atit la bine cit

si la rSu, inseamna ca Dumnezeu este autorul si cauza relelor. Dar Dum-
nezeu nu poate fi cauza raului nimanui. Prin urmare, nu exista destin.

Oricine isi da seama, chiar si unul mai putinel la minte, ca Divini-

tatea este dreapta, buna, inteleapta, ca tinteste adevarul, ca este dispusa

sa ajute, ca este departe de a cauza raul, ca nu este stapinita de patimi

si de tot ceea ce este asemenea acestora. Pentru ca, daca celor drepti le

repugna nedreptatea, cu atit mai mult lui Dumnezeu, Care este drepta-

tea prin excelenta ; El se bucura de dreptate si Ii repugna nedreptatea,

ca atare, nu este autorul ei. Or, daca ceea ce este folositor este si bun
din toate punctele de vedere, castitatea fiind folositoare pentru casa,

pentru viata si pentru prieteni, castitatea este buna. Iar daca ea, casti-

tatea, este buna prin insasi firea ei, iar desfrinarea este opusa castitatii

— si ceea ce este opus binelui este rau — desfrinarea este rea. $i daca

desfrinarea este prin firea ei rea, cele ce se nasc din ea : adulterul, fur-

turile, minia, uciderile — si intr-un cuvlnt viata destrabalata — sint rele :
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prin firea lor. Dar Divinitatea n-are nici o tangents cu cele rele, ca atare,

nu exista destin. Daca cei ce traiesc in castitate sint mai buni decit cei

neinfrinatl si celor casti le repugna neinfrimarea, Dumnezeu, stapinul ce-

lor casti, se bucurS de castitate sT, nesupus fiind patimilor, li repugna

necumpatarea. O conduita inspirata. de castitate, care este o virtute, este

mai buna decit alta inspirata de necumpaitare, care este un pacat. Acest

lucru poate fi vazut la regi, generali, femei, cetateni, stapini, servitori,

pedagogi, dascali. Fiecare dintre acestia, traind in castitate, devine folo-

sitor siesi si obstii, iar daca este desfrinat, se pagube^te pe sine isi obstea.

$i daca exista deosebire intre cei lascivi si cei cu caracter barba-

tesc, intre desfrinati §i ca?ti, daca purtarea cedor casti si cu caracter bar-

batesc este mai buna, iar a celor ce traiesc altfel este rea, inseamna ca

cei cu purtarea mai buna sint aproape de Dumnezeu si prieteni ai lui

Dumnezeu, pe oind cei rai sint departe §i dusmani ai Sai. Or, adeptii

destinului afirma ca nedreptatea este aceilasi lucru cu dreptatea, moli-

ciunea cu barbatia, necumpatarea cu cumpatarea, fapt ce este imposibil.

Caci daca bdnele este opus raului, iar ceea ce este nedrept este rau, ceea

ce este drept este bun ,- si daca binele este dusmanul raului si raul se de-

osebeste de bine, atunoi ceea ce este drept se deosebeste de ceea ce este

nedrept. Astfel, Dumnezeu fiind bun, nu este cauza relelor, nici nu se

bucura de cele rele — asa cum a reiesit din acest rationament. Iar daca

unii (oameni) sint rai, ei sint rai din cauza carentei cugetului lor $i nu

din cauza destinului ; ei sufera dureri fara masura din cauza mindriei

lor nesabuiite.

Alltceva : daca faptul de a ucide pe oineva $i de a-ti minji minile cu

singele uciderii este opera destinului, iar pe de alta parte legea pedep-

seste pe criminali si opreste cu amenintare asa-zisele lucrari ale desti-

nului, adica faptul de a comite nedreptati, adulter, furturi si otraviri,

atunci legea este impotriva destinului. Ceea ce a stabilit destinul, aceea

legea opreste. Deci, legea se afla in ilupta cu destinul. $i daca este in

lupta (legea cu destinul), legiuitorii nu legiuiesc dupa prescriptiile des-

tinului ; formulind precepte contra destinului, ei desfiinteaza destinul.

Prin urmare, una din doua : sau exista destin si atunci nu mai trebuie sa

existe legi, sau exista legi si acestea nu concorda cu destinul. Dar, zic ei,

este imposibil sa se nasca cineva si sa implineasca o fapta fara interven-

tia destinului ; nu este posibil sa miste cineva un deget, fara sa fie im-

pins la aceasta de destin. In numele destinului au fost legiuitori ca

:

Minos, Dracon, Licurg, Solon, Zelevcos, (in numele destinului) au inter-

zis adulterul, uciderile, violenta, rapirile si furturile, — ca si cind acestea

nu se intimplau daca n-ar fi fost destin. Dar daca acestea (relele) se in-

timpla pentru ca au fost prevazute de destin, inseamna ca legile nu sint
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inspirate de destin
;
pentru ca altfel, destinul se anuleaza singur : pe de o

parte provoaca ucideriile si adulterul, pe de alta parte ie interzice si le

pedepseste. Dar acest lucru este imposibil : pentru ca nimic nu este de

alta natura decit natura dim care face parte, nimic nu se razbuna impo-

triva sa, nimic nu este in dezacord cu sine insusi si nimic nu urmareste

distrugerea sa proprie. Prin urmare, nu exista destin. Daca potrivit desti-

nului exista tot ceea ce exista si in afara lui nu exista nimic, inseamna

ca si legea este un produs al destinului. Dar legea anuleaza destinul,

atunci cind sustine ca virtutea poate fi deprinsa si ca rautatea poate fi

evitata. Prin urmare, nu exista destin. Daca destinul face ca unii sa fie

nedrepti fata de altii si unii sS sufere de pe urma altora, ce nevoie mai

este de legi ? Daca legile exista pentru a pedepsi pe cei rai si Dumnezeu
apara pe cei nedreptatiti, inseamna ca este mai bine sa zicem ca nu des-

tinul a facut pe unii pacatosi. Altfel, ce rost ax mai avea sa fie corijati

prin legi ? Dar Dumnezeu (nu poate face pe unii rai) pentru ca El este

bun, intelept si savirseste binele. Prin urmare, nu exista destin.

Cauza greselilor poate fi : fie educatia (gresita) si obiceiurile (rele),

fie patimile sufletului si poftele trupului. Dar, oricare ar fi cauza lor, (un

luoru este sigur) ca nu Dumnezeu este cauza (relelor). Daca a fi drept

este un lucru mai bun decit a fi nedrept, de ce omul nu este asa, de la

nastere, in virtutea destinului ? $i daca, pentru a deveni mai bun, este

corijat prin intermediul legilor si al invataturilor, acest lucru are loc

in virtutea faptului ca nu este rau din fire. Daca unii skit rai, pentru ca

rai i-a volt destinul, ei nu trebuie condamnati si pedepsiti de legi, pentru

ca ei traiesc conform naturii lor, pe care n-au putut s-o transforme. Alt-

fel spus : Daca cei buni sint laudati pentru ca traiesc conform naturii lor,

— destinul fiind acela care face buni pe cei buni, — cei rai, care traiesc

conform naturii, nu trebuie pedepsiti de un judecator drept. $i pentru a

spune mai precis, eel care traieste conform naturii sale nu greseste intru

nimic, pentru ca nu din proprie initiativa alege cineva binele sau raul,

ci destinul este eel care-1 impinge spre o directie sau alta. Deci nimeni

nu este rau. Dar pentru ca exista (oameni) rai si, precum am aratat, rau-

tatea este dezaprobata, despre Dumnezeu se stie ca pedepseste relele §i

ca virtutea ii este draga, rautatea nu poate exista de la sine. Deci, nu

exista destin.

XVII

Dar de ce sa aduc atitea argumente si sa lungesc discursul ? Ceea
ce era mai important si mai necesar pentru a convinge in citeva cuvinte

ca cei ce sustin destinul gresesc cu rationamentele dor, am spus ; astfel,

chiar isi un copil Isi poate da seama cei ei gresesc, ca de noi si nu de
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altii depinde a face binele sau raul. Pentru ca in noi se afla doua impul-

suri, diferite unul de altul : dorimta carnii si a sufletului. De aceea, am
primit doua numiri deosebite : una se numeste virtute, alta se numeste

viciu. Dar noi se cuvine sa urmam ealea prea buna si de aur a virtual

sa preferam binele raului. Dar, am zis destul despre acestea, asa ca in-

chei discursul meu. (As vrea doar sa spun) ca ma rusinez la gindul ca

dupa discursurile voastre despre castitate, am fost obligata sa ma refer

la opiniile astrologilor, adica cititorilor in stele, ale acelor oameni care

isi irosesc viata in zadar si se preocupa de plasmuiri mitice.

O, Virtute, stapina mea, aceste ginduri impletite cu cuvinte divine

iti aduc si primeste-le in dar.

Euboulion: Grigorie, Thecla a fost foarte bataioasa si (in acelasi

timp) splendida.

Grigorie: Ce-ai fi zis s-o fi auzit vorbind, exprimindu-se iute si

intr-un limbaj ales si plin de gratie ? Oricine ar fi ascultat-o ar fi trebuit

s-o admire ; chipul ei inflorea la rostirea cuvintelor, lasind sa se intre-

vada ca traia ceea ce spunea, pe cind o unda de modestie ii imbujora

obrajii. Toata fiin^a ei stralucea, atit trupul, cit si sufletul.

Euboulion: Drept graiesti, Grigorie, si minciuna nu este in cu-

vintele tale. Eu cunosc si din alte numeroase ocazii, in care a reu^it sa

exprime dragostea ei nemarginita pentru Hristos, intelepciunea cu care

a fost daruita. De multe ori, in primele si marile lupte ale martirilor, s-a

aratat a fi stralucita, avind zelul egal cu intentia, si puterea trupului

egala cu hotaririle ei.

Grigorie: Foarte adevarat ai vorbit si tu. Dar sa nu intirziem.

Vom putea si altadata sa ne intretinem despre acest subiect. Acum se

cuvine sa-ti expun si discursurile celorlalte fecioare, precum ti-am pro-

mis, adica pe eel al Tysianei si pe eel al Domninei, pentru ca acestea au

mai ramas.

Discursul IX : Tysiana

I

Deci, dupace Thecla si-aterminat discursul ^a relatat Theopatra —
Virtutea a poruncit Tysianei sa vorbeasca. Aceasta, zimbind, a venit

inaintea ei si a zis : «0, Virtute, mindria indragostitilor de feciorie, si

eu te rog sa-mi vii in ajutor, sa nu flu lipsita de cuvinte, dat fiind ca s-au

rostit multe si variate discursuri. Eu renunt la introducere si la pregatire

aperceptiva, pentru ca, zabovind cu impletirea unui exordiu potrivit,

ma tem ca ma voi departa de subiect. Ce lucru maret, minunat si pretios

este fecioria !
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Dumnezeu da instructiumi in Levitic adevarajilor israelii cum sa

serbeze si sa cinsteasca adevarata Sarbatoare a Corturilor §i le spune ca

fiecare trebuie sa-si impodobeasca. cortul sau cu curatja mai mult decit

cu ailte podoabe. Voi cita si cuvintele Scripturii, din care va reiesi fara

tagada cit de mare, de placuta si de draga ii este lui Dumnezeu virtutea

cura|iei : «In a 15-a zi a lunii a 7-a, cind veti aduna roadele pamintului,

sa serbati pe Domnul 7 zile si ziua a 8-a sa fie zi de odihna. $i in ziua

intiia sa luati rod frumos din pom si frunze de finici si ramuri de copaci

stufosi si de salcii si de cactus ?i sa va bucurati inaintea Domnului Dum-
nezeului vostru 7 zile, in fiecare an. Aceasta este o lege vesnica pentru

urmasii vostri. Sa serbati aceasta sarbatoare in luna a 7-a. Toti basti-

nasii dui Israil sa locuiasca in corturi, ca sa stie urmasii vostri ca am
facut sa locuiasca in corturi fiii.lui Israil, cind v-am scos din pamintul

Egiptului. Eu sint Domnul Dumnezeu! vostru» (Lev. 23, 39—43).

Oprindu-se la litem Scripturii (si necautind sensul ei), ca si bondarii

pe frunzele legumelor si nu pe flori si pe fructe ca albina — unii cred ca

aceste prescriptiuni au fost date in legatura cu cortul, cum sa fie confec-

tionat acesta, ca si cind Dumnezeu se bucura de podoabe pieritoare, pe
care oamenii le pregatesc din copaci, neavind cunostinta de bogatia «bu-

nurilor viitoare» (Evrei 10, 1). (Toate) acestea sint ca vintul si umbre
fara consistenta, care anunta mai dinainte invierea si refacerea cortului

nostru transformat in pamint, pe care iarasi il vom primi, nemuritor, in

mileniul al sapteiea ; atunci vom serba marea sarbatoare a adevaratei

Sarbatori a Corturilor intr-o creatie noua §i lipsita de durere ; roadele

pamintului vor fi la ultima lor recoltare, oamenii nu vor mai naste si nu

vor mai fi nascutj, iar Dumnezeu se va odihni de lucrarile miinilor Sale.

Pentru ca Dumnezeu in 6 zile a creat cerul si pamintul si a terminat tot

universul, iar «in ziua a saptea s-a odihnit de lucrarile pe care le facuse

si a binecuvintat ziua a 7-a si a sfintit-o» (comp. Geneza 2, 1—2).

Poruncindu-ne sa-i afierosim 7 zile din luna a saptea, atunci cind

roadele s-au copt, a vrut sa spuna simbolic ca atunci cind lumea va ter-

mina de parcurs mileniul al 7-lea, atunci Dumnezeu, terminind cu ade-

varat creatia lumii, se va odihni si «se va bucura» alaturi de noi (cf. Ps.

103, 31). Caci, chiar si acum creeaza, toate se fac prim vointa si prin pu-

terea Sa : pamintul isi da imca roadele sale, apele inca se aduna «in valu-

rile lor», lumina semai separa incade (intuneric), semai creeaza incaoa-

meni, soarele rasare inca «la inceputul zilei» si luna «la inceputul nop-

tii» ; patrupedele, animalele saibatice, reptilele se nasc din pamint, iar

pasSrile si pestii din substanta umeda. Atunci cind timpurile se vor plini

si Dumnezeu va inceta sa mai lucreze la aceasta creat/ie, in luna a 8-a,

In ziua cea mare a invierii, va avea loc serbarea Cortului nostru dedicata
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Domnului, ale carei simboale sint spuse in Levitic si pe care trebuie sa le

examinam cu grija pentru a descoperi adevarul gol golut. Caci se spune :

«atunci cimd inteleptul va auzi acestea, va fi ,si mai intelept, va intelege

parabola si cuvimtul obscur, maximele si ghicitorile inteleptilor» (cf.

Prov. 1, 5—6).

De aceea, sa se rusineze oei care n-au patruns adincurile Scripturii

si au crezut ca legea si profetii trebuie interpretate literal
;
pentru ca,

preocupati de cele lumesti, acestia au preferat bogatia exterioara celei

spirituade. Scripturile au un dublu aspect, (si anume) ele reprezinta tre-

cutul si prefigureaza viitorul. Dar cei nemiintosi s-au indepartat de ia

drumul normal ,• ei vad In typurile celor viitoare ceva care s-a petrecut

asa cum este scris. Asa de exemplu, referindu-se la junghierea mielului,

acestia socotesc ca taina mielului este doar o amintire a salvarii israeli-

tilor din Egipt, atunci cind, loviti fiiind imtiii nascuti ai Egiptului, acestia

au fost salvati pentru ca au inrosit cu simge pragurile caselor lor. Acestia

nu socotesc ca jertfa aceea era un simbal ce descoperea mai dinainte

junghierea lui Hristos, ca sufletele pecetluite cu singele Lui vor fi sal-

vate de la minie atunci cind lumea va arde si imtiii nascuti ai lui Satan

vor fi exterminati, pentru ca ingerii pedepsitori nu se vor atinge de cei

care vor avea in ei, ca pe o pecete, singele (lui Hristos).

II

Deci, unii ca acestia socotesc istorisirile Scripturii drept simple in-

timplari ale trecutului ,si nu umbra ceilor viitoare, refuza sa admita ca

simboalele si imaginiie au prefigurat adevarul. Pentru ca «legea» este

prefigurare si umbra a imaginii, adica a Evangheliei, iar imaginea —
Evanghelia — (prefigureaza) insusi adevarul care se va face cunoscut

la a doua venire a Domnului. Precum Legea ne-a facut cunoscute mai

dinainte insusirile Bisericii, Biserica ne-a facut cunoscute mai dinainte

insusirile veacurilor celor noi. De aceea, noi — cei ce am primit pe Hris-

tos care a zis : «Eu sint adevaruil» — noi stim ca umbrele isi prefigura-

rile au incetat ; ne avintam catre adevar si descriem mai dinainte chipul

sau, caci inca «cunoastem in parte isi ca in ghicdtura», pentru ca inca n-a

venit la noi «ceea ce este desavirsit», imparatia cerurilor si invierea,-

cind (vor veni), «va lua sfirsit cunoasterea partiala» (I Cor. 13, 9).

Atunci, corturile noastre ale tuturor se vor reface, oasele se vor

reuni cu carnea si corpul va invia. Atunci vom serba pentru Domnul,

in toata stralucirea ei, ziua bucuri'ei, atunci cind vom lua inapoi nestri-

caciune, corturile noastre care nu vor mai muri, ndci nu se vor mai

descompune in pamintul mormintului. Caci cortul nostru era si mai ina-

inte nepieritor, dar din cauza nesupunerii a fost antrenat spre cadere
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si ruina ; dar Dumnezeu a dezlegat pacatul prin moarte, pentru ca omul

pacatos sa nu fie nemuritor si traind odata cu el si pacatul, sa fie in veci

condamnat. Deci, de aceea, trupul a murit, de§i nu fusese muritor sau

stricacios si sufletul s-a separat de trup pentru ca prin moar'te sa fie

ucis pacatul, ca sa nu mai poata trai in eel mort. Deci, murind si fiind

nimicit pacatul, inviez iarasi nemuritor si laud pe Domnul, eel ce a min-

tuit prin moarte pe fiii (Sai)
f
atunci, conform prescriptiilor legii, eu voi

serba sarbatoarea poruncita de Dumnezeu cu cortul, adica trupul impo-

dobit cu faptele bune, dupa cum si in Evanghelii se spune ca fecioarele

au luat cu sine sfesnice de cite cinci lumini.

Ill

Asadar, Sarbatoarea corturilor este ziua invierii. Atunci, in prima zi

a invierii, in ziua judecatii, cind voi fi intrebata. daca mi-am impodobit

cortul cu cele poruncite, atunci voi raspunde ca m-am impodobit cu ra-

murile castitatii §i cu roadele virtutii. Had sa cercetam cele ce urmeaza

:

«Si in ziua intiia, zice, sa va lua\i rod frumos din pom si ramuri de copaci

stufosi §i de salcii si de cactus si sa va bucurati inaintea Domnului Dum-
nezeu» (Lev. 23, 40). Fructul eel mai frumos al ilemnului, zic iudeii (cf.

Ier. 9, 26; Ez. 44, 7; Fapte 7, 51 ; Rom. 2, 29), este lamiia, din cauza ma-
rimii sade si nu se sfiesc sa spuna ca Dumnezeu este ainstit cu o lamiie.

El, caruia «toate patrupedele pamintului nu sint de ajuns pentru a-i fi

aduse jertfa si (ilemnele) Libanului pentru a intretine focul» (Jsaia40, 16).

Dar, o, oameni tari la cerbicie, daca lamiia este (fruct) frumos, stru-

gurele nu este si mai frumos ? dar rodia ? dar marul si celelalte fructe

care sint superioare lamiii ? Pe buna dreptate, Solomon, pomenind in

Cint. Cintarilor toate aceste (fructe) frumoase, trece cu vederea doar

lamiia. Dar ace?ti (oameni) nu inteleg ca «pomul vietii» care crestea in

paradis creste acum in Biserica si da rodul frumos si straluoitor al cre-

dintei. Un astfel de rod trebuie sa aducem noi in prima zi a sarbatorii,

cind vom veni la tribunalul lui Hristos. Daca nu vom avea un astfel de

rod, nu vom putea serba impreuna cu Dumnezeu si nu vom participa,

dupa spusa lui loan, la prima inviere. Pentru ca pomul (vie^ii) este In-

telepciunea, cea nascuta inaintea tuturor (cf. Intel, lui Sir. 4 si Prov.

8, 22). Zice profetul : «Ea este pom al vietii pentru cei care vin catre

ea, si ofera siguranta ceilor care se sprijina pe ea ca pe Domnul» (Prov.

3, 18), «este «copac sadit linga cursurile apelor, care-si va da rodul la

vremea sa» (Ps. 1, 3), este invatatura, iubire si pricepere data la timpul

cuvenit celor ce vin la apele mintuirii. Cel ce nu crede in Hristos §i nu

intelege ca el este principiul si pomul vietii, acela care nu poate sa arate

lui Dumnezeu cortul sau impodobit cu eel mai frumos dintre cele mai
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frumoase roade, cum va participa la sarbatoare ? Cum se va bucura ?

Vrei sa cunosti (care este) rodul frumos al pomului ? Cerceteaza cuvin-

tele Domnului nostru Iisus Hristos si vei afla ca ele sint «mai frumoase

decit fiii oamenilor» (Ps. 44, 3). Fruct frumos a dat Legea prin (grija) lui

Moise, dar nu era asa de frumos ca Evanghelia. Pentru ca aceea era o pre-

figurare si umbra «a lucrurilor celor viitoare», pe cind aceasta este «ade-

varul» si «Harul vietii» (cf. loan, 1, 17). Frumos era rodul profetilor, dar

nu asa de frumos ca al Evangheliei, care este nemurirea.

IV

Zicind : Sa va lua^i in prima zi rod frumos din pom si tufe de finici

(Lev. 23, 40), face indirect indemn la punerea in practica a invataturilor

divine, care due la infringerea poftelor, la indepartarea pacatelor, la cu-

ratirea si infrumusetarea sufletului. Pentru ca se cuvine sa fim curati si

impodobiti sarbatoreste cu virtu^i, cu cugetul curatit de gindurile care

11 intuneca, sa facem intocmai ca si vaduva despre care vorbeste Evan-

ghelia, care a gasit bSnutul dupa ce a aruncat gunoiul : sa indepartam

patimile care intuneca sufletul si care se inmultesc din cauza nestator-

niciei si neglijentei noastre. Prin urmare, eel ce se sileste sa ajunga ia

sarbatoarea acelor corturi si sa fie a^ezat intre sfinti, acela trebuie sa

aiba cu sine in primul rind fructul eel frumos, (adica) credinta, apoi

manunchiuri (de finic), (adica) implinirea poruncilor Scripturii ; sa aiba

apoi ramurile cele stufoase, adica iubirea. Se intelege prin ramuri stu-

foase iubirea, pentru ca ceea ce este des este si plin de rod ; nu are in

el goluri, ci totul este in el plin, atit lastarii cit si tulpina. La fel este

iubirea : ea nicicind nu este (goala) si fara rod. Pentru ca, intr-adevar,

«daca voi vinde bunurile mele si le vol da saracilor, daca voi da trupul

men sa fie ars si daca voi avea atita credinta incit sa mut muntii,

iar dragoste nu am, nu sint nimic» (I Cor. 13, 2—3). Prin urmare, dra-

gostea este pomul eel mai bogat in fructe si in frunzis; dintre toate

cite exista, ea este cea plina si incarcata de harisme.

In sfirsit, ce alte ramuri se cere sa luam cu noi? Ramuri de salcie,

zice, prin ramuri de salcie vrind sa spuna : dreptatea, asa cum rezulta

din cuvintul profetului, care zice ca dreptii «crese ca iarba in mijlocul

apei §i ca salciile pe malul apelor curgatoare» (Isaia 44, 4) ; dar, mai
presus de toate (Dumnezeu) porunceste sa aducem, pentru a ne impodobi

cortul, ramuri de cactus, pentru ca arborele poarta nume-le castitatii ;

cu el se adauga ultima podoaba celor spuse mai inainte. Sa piara, deci,

cei ce due acum viata de desfriu si, din cauza placerilor lor, resping

castitatea. Caci cum vor veni impreuna cu Hristos la (aceasta) sarba-

toare, neimpodobindu-si cortul lor cu ramurile castitatii, cu aceasta
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planta cu adevarat divina ? Cu aceasta sa-si incinga coapsele cei care

vor veni la acea sarbatoare de nunta. Sa cercetam in continuare Scrip-

tura si vom vedea o, fecioare, ca Cuvintul socoteste castitatea drept

cununa celorlalte virtuti.

El invata ca ea va straluci si va fi de trei ori dorita la inviere si

ca fara ea nimeni nu va avea parte de promisiuni. Pe aceasta sintem

datori s-o cultivam in deosebi noi, care am facut votul fecioriei. Pe

aceasta, insa, o practica cei care traiesc in castitate cu sotiile lor ; ei

fac sa creasca intocmai ca niste ramurele castitatea, dar nu pot sa atinga

culmi, nici sa ajunga — ca la noi — ramuri mari. Insa, chiar daca. ramu-

rile oferite de ei sint mici, important este ca s-au preocupat de problema

oastitatii. Nuasa sitau lucruriie cucei insetati de placeri. Acestia, desinu

desfrineaza cu femei straine, insa, mereu preocupati de gindul impreu-

narii cu sofia legitimS, cum vor participa la acea sarbatoare ? Cum se

vor bucura fara sa-si fi impodobit cortul, adica trupul, cu ramurile de

cactus si n-au dat ascultare cuvintelor : «Cei care au sotii sa fie ca si

cind n-ar avea» (I Cor. 7, 29).

V

De aceea, zic eu, toti cei insufletiti de nobile aspiratii sa pre^uiasca

fara incetare castitatea si s-o socoteasca drept un lucru foarte folositor

si aducator de glorie. Pentru ca, in viata cea noua si lipsita de durere,

oricine nu se va afla impodobit cu ramurile castita|ii nu se va bucura

de odihna, fiindca n-a implinit porunca lui Dumnezeu si nici in pamin-

tul fagaduintei nu va intra, pentru ca n-a serbat mai inainte Sarbatoa-

rea corturilor. Doar cei care vor serba Sarbatoarea corturilor vor intra

in pamintul sfint ; numai acestia vor ajunge sa intre si in templu si in

oetatea lui Dumnezeu, asa cum arata si prefigurarile ce au avut loc

la iudei. Caci, precxim aceia, iesind din Bgipt au locuit in corturi si

dupa aceea au intrat in pamintul fagaduintei, la fel (facem) si noi.

Iesind din Egiptul acestei vieti si pornind catre cealalta viata, ajungem

la inviere, la adevarata sarbatoare a corturilor si acolo inaltind cortul

nostru impodobit cu roadele virtutii, in prima zi de sarbatoare a in-

vierii, in ziua judecatii, serbam impreuna cu Hristos mileniul de re-

paos, asa-zisele sapte ziie, sabatul eel adevarat.

Apoi, urmind lui Iisus «Care a strabatut cerurile» (Evrei 4, 14),

venim ca si aceia, dupa repaosul Sarbatorii corturilor, in pamintul fa-

gaduintei, in ceruri ; nu mai raminem in corturi, altfel spus, corturile

noastre nu mai sint aceleasi, pentru ca dupa mileniu, ele s-au transfor-

mat din forma lor paminteasca $i stricacioasa in alta frumoasa si ne-

stricacioasa, asemeni ingerilor. In sfirsit, termimindu-se serbarea in-
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vierii, noi, fecioarele, vom trece dim locul minunat ail cortului spre

iocuri mai inalte si mai sublime, ne vom sui in acea casa mai presus

de ceruri, (in casa) «lui Dumnezeu in strigatele de bucurie» si-n «vuie-

tul de sarbatoare» (Ps. 42, 4), asa cum zice psaimistud.

Acesta este, o, Virtute, covorul pe care 1-am readizat dupa puterea

mea, pe care ti-i daruiesc.

Euboulion: Skit tare nerabdator, Grigorie, sa aflu cum a reactio-

nat Domnina. Suit sigur ca era tare nelimistita, ca inima ii era tulburata

si ca se temea ca nu cumva sa nu gaseasca cuvintele potrivite §1 sa

se exprime mai prejos decit fecioarele care vorbisera inaintea ei. Pentru

ca ma intreb : Oare, oe a mai avut de spus ea, care a vorbit ultima ?

Grigorie : Da, Euboulion, s-a tuiburat ,si inca foarte mult, — asa

mi-a spus Theopatra — , dar n-a fost lipsita de cuvinte. Dupa ce a termi-

nat Tysiana, Virtutea si-a aruncat privirea catre ea isi a zis : «Vino si tu,

fiica mea, rosteste-ti cuvintul, ca sa. desavirsim ospatul (oostru)».

Discursul X : Domnina

I

Imbujorata §i abia tinindu-si respiratia, Domnina s-a ridicat §i

rugindu-se, a invoicat (Iiitelepciunea sa-i vina in ajutor. Dupa ce s-a

rugat — a zis Theopatra — a prins curaj si apucind-o un fel de entu-

ziasm divin, a zis : «G*, Virtute, lasind la o parte introducerile prea

lungi, pentru a nu pierde prea mult timp cu chestiuni secundare, voi

intra direct in subiect. Fac aceaslta pornind de la principiul ca nu este

bine a face digresiuni, de a rosti vorbe multe care doar incinta ure-

chile, inainte de a elucida problema care initereseaza. De aceea, voi

intra direct in subiect, pentru ca deja este timpu-1.

Nimic, o, fecioare, nu este atit de foiositor omului pentru desavir-

sire precum castitatea. Ea singura conduce sufletul precum se cuvine

si-d curateste de petele si initinaoiunile acestei dumi. De cind Hristos

ne-a invatat s-o practicam isi ne-a descoperit frumusetea ei de nein-

trecut, imparatia celui rau a fost nimicita. Pina la (Hristos) toti oame-

nii erau robii celui rau si nimeni dintre cei de demult n-a bineplacut

Domnului ; legea nu era suficienta pentru a elibera omenirea de strica-

ciune, pina cind fecioria, luind locuil legii, a stapinit peste oameni la

porunca lui Hristos.

Cei de demult n-ar fi fost impinsi adesea da lupte, ucideri, adulter

si idololatrie, daca dreptatea izvorita din lege ar fi fost capabila sa-i

mintuiasca. Atunci (oamenii) se gaseau fara incetare in mijlocul a mari
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si numeroase nenorociri. Dar, de cind Hristos s-a facut om si si-a im-

podobit trupul cu armura fecioriei, tiranul eel crud, printul necumpa-

tarii a fost invins, iar paoea si credinta domnesc (peste tot.) ;
oamenii

nu mai sint idololatri ca odinioara.

II

Dar, pentru a nu lasa impresia ca ma folosesc de sofisme, ca ma
intemeiez pe miste presupuneri si pentru a va arata ca am dreptate,

voi aminti o profetie din Vechiul Testament, din Cartea Judec&torilor,

de unde rezulta clar sa domnia castitatii a fost de mult prezisa ; acolo

se spune : «Copacii au pornit sa-si unga rege ca sa domneasca peste

ei. $i au zis maslinului : Stapimeste peste noi. Dar maslinul le-a zis :

Oare, voi renuota la grasimea care este gfloria mea inaintea lui Dum-
nezeu si a oamenilor pentru a veni sa stapinesc peste copaci ? $i au

zis copacii smochinului : Vino, tu, §i stapineste peste noi. Dar smochi-

nul le-a zis : Voi renunta la dulceata si la fructul meu minunat pentru

a veni sa domnesc peste copaci ? $i au zis copacii vitei de vie : Dom-
neste peste noi ! §i le-a raspuns vita : Voi renunta la vinul meu, care

inveseleste inima oamenilor, pentru a veni sa stapinesc peste copaci ?

$i au zis copacii spinului : Vino si stapineste peste noi ! $i a raspuns

spinul copacilor : Daca, intr-adevar, ma unge^i rege peste voi, veniti

§i va incredintati adapostului meu. Daca nu, foe va iesi din spin si va

mistui cedrii Libanului» (Judecatori 9, 8—15).

Este clar ca acestea nu s-au zis despre copacii care cresc pe pa-

mint, pentru ca copacii, fiind fara viata si bine fixati cu radacinile in

pamint, nu s-ar fi putut aduna sa-si aleaga rege. Aceasta pericopa se

refera la suflete, care, inainte de intruparea lui Hristos se napustisera

nebuneste spre copacul pacatelor. $i adresindu-se lui Dumnezeu, 1-au

rugat sa aiba mila de ele, sa domneasca peste ele mila si milostivirea

Sa, pe care Scriptura le reda sub forma maslinului, pentru ca uleiul este

binefacator pentru itrupuri, este remediu impotriva suferintelor si a

oboselilor /si izvor de lumina. Alimentata cu ulei, orice lampa isi in-

multeste lumina. La fel este si milostivirea lui Duminezeu : este remediu

impotriva greseililor si a mortii, ajutox al omenirii si hrana pentru lumina

inimii.

Priviti cu atentie, nu cumva face aluzie aici la legile date (de Dum-
nezeu omenirii), de la primul om pina la Hristos, legi pe care diavolul

le-a contrafacut pentru a iosela neamul omenesc ? Intr-adevar, prin

smochin face aluzie la porunca data omului in Paradis, pentru ca atunci

cind acesta a fost amagit, iSi-a acoperit goliciunea cu frunze de smo-

chin. Vita aminteste de cea (folosita) de Noe, pe vremea potopului,

din cauza vinului careia, pe cind a adormit, a fost batjocorit. Maslinul
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aminteste de legea data in pustiu lui Moise, iar smochinul de legea

mintuitoare a lumii (venita) prin apostoli, pentru ca de la ei am invatat

castitatea, pe care diavolul n-a putut s-o strice. De aceea ni s-au trans-

mis 4 evanghelii, pentru ca Dumnezeu a anuntat omenirii de 4 ori ves-

tea cea buna si pentru ca aceasita a fost edueata prin intermediul a 4
legi, ale caror perioade sint clar indicate de deosebirea fructelor. Smo-
chinul, prin dulceaja (fructului sau) si prin belsugul (frunzisului), ne
aminteste de viata omului in paradis inainte de cadere, viata plina de
desfatare. Dar nu numai acum, ci si altadata in Scriptura, fructul smo-
chinului desemneaza ceva mai bun. Vita, prin bucuria ce a adus vinul

ei celor izbaviti de la minie si potop, aminteste de trecerea omenirii

de la starea de teama isi nelini^te la starea de bucurie. Maslinul, prin

uleiul pe care-1 produce fructul sau, aminte$te de milostivirea lui Dum-
nezeu : dupa potop, Dumnezeu iarasi si-a aratat milostivirea Sa catre

oamenii cei rataciti, le-a dat o lege, s-a aratat unora dintre ei si a hra-

nit cu untdelemn flacara virtutii, care era ca §i stinsa.

Ill

In sfirsit, spinul simbolizeaza castitatea ; el a si fost numit de ca-

tre unii si cactus. Probabil ca din cauza afinitatii ce o are cu fecioria,

a primit si doua nume : i s-a zis spin din cauza ca este inflexibil in

fata placerilor
;

i s-a zis agnus castus, din cauza insusirii lui de a fi

totdeauna pur.

Se spune ca Hie, fugind de Izabela, s-a asezat mai intii la (umbra)

unui spin ; aci el a fost ascultat, a fost intarit si a primit hrana. A§adar f

copacul s-a transformat in loc de azil pentru eel ce a fugit de place-

rile femeiesti, el, care, de la venirea lui Hristos, printul castitatii, dom-

ne^te peste oameni.

Prescriptiunile primelor legi, a celor de pe vremea lui Adam, a

lui Noe si a lui Moise, au fost neputincioase sa mintuiasca omul ; sin-

gur codul de degi cuprins de Evanghelie a mintuit toata lumea.

Se spune despre smochin ca n-a domnit (prin copaci trebuie sa in-

telegem pe oameni, iar prin smochin anumite porunci), pentru ca, dupa

cadere, omul a voit din nou sa fie condus de virtute, sa nu fie lipsit

de nestricaciune si de frumusetile paradisului ; dar pacatuind, a fost

alungat departe, ca nemaifiind in stare sa aiba parte de nestricaciune.

Dupa greseala, prima lege i-a fost transmisa prin intermediul lui Noe

;

daca ar fi respectat-o, aceasta i-ar fi dat puterea sa se mintuiasca de

pacat. Daca o cultiva dupa puterile sale, ea avea sa-i aduca linistea,

indepartarea relelor si bucuria, asa cum via da vin celor care o in-

grijesc. Dar aceasta lege n-a dommit peste omenire, pentru ca, cu toata
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staniinta lui Noe, omenirea nu i s-a supus. Abia cind apele ii asaltau

si ii inecau, oamenii au inceput sa se caiasca si sa promita ca se vor

supune poruncilor. Dar rugamintea lor, rugamintea de a fi luafi sub pro-

tec|ia ei de catre eel care daduse legea, este respinsa cu dispret. Ras-

punzindu-le, Duhul le reproseaza ca au neglijat legile pe care le-a dat

Dumnezeu oamenilor, pentru a-i ajuta, a-i minstui si a le aduce bucu-
rie, ca n-au fost ca Noe si ai sai. Nesabuitilor, le zice, sa va ajut pe voi,

cei fara de minte, care nu va deosebiti cu nimic de lemnul uscat, pe voi,

care nu m-ati ascultat mai inainte cind v-am spus sa fugiti de cele

prezente ?

IV

Respinsi fiind ace^tia, ca nedemni de grija divinS si din nou cazind
omenirea in greseala, Dumnezeu a dat inca o lege, pe vremea lui Moise,

care avea menirea sa domneasca peste omenire §i s-o indrume spre

dreptate. Dar oamenii i-au spus adio $i s-au indreptat pentru mult timp

catre idololatrie. De aceea, Dumnezeu i-a dat prada razboaielor, sur-

ghiunului si captivita|ii si a refuzat sa-i mintuiasca atunci cind, dupa

ce au fost destul de incercati, au invocat ajutorul Sau si au promis

sa se supuna poruncilor. In sfirsit, Dumnezeu s-a milostivit a patra oara

de om si a trimis castitatea ca sa domneasca peste om — pe care Scrip-

ture pe drept o numeste spin. Aceasta face sa dispara placerile si ame-

ninta ca daca nu i se vor supune fara rezerve toti si nu i se vor ata^a

cu adevarat, pe toti ii va nimici cu foe
j
pentru ca dupa ea nu va mai fi

nici o lege si nici o invatatura, ci numai judecata si foe.

Din aceasta cauza, de acum omul a inceput sa practice dreptatea,

sa creada cu tarie in Dumnezeu si sa respinga (uneltirile) diavolului.

In felul acesta, castitatea se arata mult folositoare si de mare ajutor

pentru oameni ; numai pentru ea diavoliil n-a putut mesteri un rival,

cu care sa amageasca pe om, a?a cum a facut pentru celelalte porunci.

V

Smochinul, cu fructul lui dulce si bogatia (coroanei) sale, amintes-

te, precum am zis, de viata plina de desfatari din paradis. Dar, diavo-

lul, cu sfaturile lui, a reusit sa prinda pe om in cursele sale si sa-1 in-

depSrteze de la acest mod de viata ; el 1-a convins sa-si acopere goli-

ciunea cu frunze de smochin, adica sa se lase prada animaliceste pla-

cerilor senzuale. Aminteste, apoi, de cei ce s-au salvat de la potop,

care, gindindu-se la via bucuriei spirituale, au fost imbatati cu o bau-

tura falsa si, dezbracat fiind omul de virtute, a fost facut de rusine.

Ceea ce spun acum se va clarifica mai tirziu.



112 METODIU DE OLIMP

Puterea vrajmasa totdeauna imita si ia chipul virtutii si al drep-

tatii, nu pentru ca sa fie practicate acestea, cd pentru a imsela pe oa-

meni. Pentru a da mortii pe cei care fugeau de moarte, se impodobeste

pe dinafara cu chipul nemuririi si in felul acesta vrea sa fie luat drept

smochin si vie, ca una care ofera dulceata $i bucurie ; se transforms

in «inger luminos» (II Cor. 11, 14) §i amageste pe multi cu aspectul ex-

terior al pietatii. Dealtfel, in Scriptura se spune ca sint douS feluri de

smochiin si de vita : «Sint smochini cu fruct bun si smochini cu fruct

amar» (Ier. 24, 2), ca este «un vin care veseleste inima omului» (Ps. 103,

15) si «un vim care este venin al bailaurilor si otrava ucigatoare a ser-

pilor» (Deut. 32, 33). Dar de cind a inceput sa domneasca peste oameni

castitatea, ratacirea a fost indepartata
f
— Hristos, prin^ul fecioarelor, a

nimicit rautatea — dar smochinul eel adevarat, maslinul eel adevarat

si via cea adevarata isi dau rodul lor, precum a binevestit profetul

Ioil, cind a zis : «Ai curaj, pamimtule, bucura-te si te veseleste, pentru

ca Domnul a facut luoruri mari. Aveti curaj, animale ale cimpiilor,

pentru ca suprafata pustiului s-a umplut de verdeata, pomul si-a dat

rodul sau, iar vita si smoohinul au aratat puterea (firii) lor. Iar voi, fii

ai Sionului, bucurati-va si va veseliti in Domnul Dumnezeul vostru,

pentru ca v-a dat hrana pentru dreptate» (Ioil 2, 21—23). Profetul nu-

meste vit.a si smochin — pomi al caror rod ajuta pe fiii duhovnicesti

ai Sionului sa duca o viata virtuoasa — poruncile care au rodlit dupa

intruparea Cuvintului, atunci cind castitatea a domnit pesite noi. Mai
inainte, rodul lor a fost impiedicat si parailizat din cauza pacatului si

all multei rataciri. Adevarata vi^a si adevaratul srnochin nu ne puteau

oferi (rodul lor) ca hrana pentru viata, atita timp cit smochinul eel

neadevarat expunea o gama variata de flori amagitoare. Dar atunci

cind Domnul a uscat (smochini!) cei falsi si a zis smochinului celui cu

fruct amar : «De acum sa nu mai rodesti in veac» (Matei 21, 19), atunci

smochinii cei adevarati au rodit «hrana pentru dreptate» (Ioil 2, 23).

Se intimpla ca deseori vita este raportata la Domnul, pe cind smo-

chinul la Duhul Sfint ; aceasta pentru ca Domnul inveseleste inimile

oamenilor, iar Duhul le vindeca. De aceea i se porunceste lui Iezechia

ca mad intii sa-si puna pe rana un amestec de smochine, — adica fruc-

tul Duhulud — pentru a se vindeca, pentru a fi vindecat de puterea

iubirii, asa cum zice apostolul. «Penjtru ca roada Duhuilui, zice el, este

iubirea, bucuria, pacea, rabdarea, bunatatea, credinta, blindetea, cum-

patarea» (Gal. 5, 22). Aceasta roada, din cauza multei sale dulceti, pro-

fetul a numit-o smochin. Zice Mihea : «Si fiecare se va odihni sub vita

si sub smochinul sau, fara sa fie tulburat de cineva» (Mihea 4, 4). Este

evident ca cei ce se vor refugia si se vor odihni sub acoperamintul Cu-

vintului nu se vor infricosa, nici tulbura de cei care tulbura inimile.
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VI

Ca masliinul simbolizeaza Jegea data pe vremea lui Moise, rezulta

dim cuvintele lui Zaharia, care zice : «$i ingeruil care vorbea cu mine

s-a initors $i m-a trezit, aisa oura trezesti un om din somn, si mi-a zis :

Ce ai vSzut ? Iar eu i-am rSspuns : Am vazut un oandelabru de aur, dea-

supra lui o lampa si doi maslini, unul de-a dreapta si adtull de-a stinga

lampii. $i dupa putin timp a intrebat profetul : Ce simbolizeaza maslinii

de-a dreapta 'si de-a stinga lampii §i cele doua ramuri de maslin spri-

jinite de cele doua mimere ale lampii ? A raspuns ingerul si a zis

:

Acestia sint cei doi fii ai ungerii, care stau alaituri de Domnul a tot pa-

mintul ; ei sint acele puteri intiinascute care insotesc pe Dumnezeu

;

care in casa sa, prin intermediul ramurilor de maslin, daruiesc uleiul

spiritual al lui Dumnezeu, pentru ca sa straluceasca lumina cunostintei

de Dumnezeu. Cede doua Famuri de maslin simbolizeaza Legea si Pro-

fetii, pe care Hristos si Duhul Sfint le-au facut sa rodeasca. Ele sim-

bolizeaza faptull ca pe cind Legea si Profetii aduceau pomul castitatii

doar pina in vremea infloririi, Hristos 11 face sa dea rod. Pentru ca,

cine ar fi in stare sa imbratiseze pe Hristos si pe Duhul in plenitudinea

Lor, daca in prealabil nu s-a curatat prin castitate ? Castitatea face trupu-

rile noastre nemuritoare, ea ne pregateste sufletele inca din copilarie

pentru gloria de dimcolo, ea ne va aduce cununa si in numele ei, cu

purine eforturi, nutrim mari sperante. De aceea, pe ea totl oamenii tre-

buie s-o prefere si s-o laude ; unii, pentru ca in virtutea faptului ca au

practicat-o, au fost llogoditi cu Cuvintul, altii pentru ca prin interme-

diul ei au fost absolviti de blestemul : «P3mint esti si in pamint te vei

intoaree» (Gen. 3, 19).

Acesta este, o, Virtute, discursul pe care, dupa puterile mele, 1-am

impletit in legatura cu castitatea. Desi este scurt, dat fiind ca am vor-

bit ultima, te rog, Stapina mea, sa-1 primesti cu ingaduinta.

Discursul XI : Virtutea

Desigur, primesc :si laud cuvintul tau, a zis Virtutea, — m-a asigurat

Theopatra. Tu ai abordat subiectul cu mult elan, desi nu totdeauna

la fel de clar. N-ai folosit cuvinte care sa desfateze urechile asculta-

torilor, ci cuvinte cate cheama la ordine si vigilenta. Intr-adevar, a

pune castitatea inaintea celorlalte moduri de via^a, inspirate din mine,

precum si a sustlne ca trebuie imbratisata inaintea celorlalte, inseamna
a formula un principiu corect. Multi cred ca onoreaza si ca slujesc cas-

titatea, insa in realitate sint putini cei care a cinstesc dupa cuviinta.

Nu, atunci cind cineva isi tine departe trupul de placerile insotirii, dar

8 — Slintul Grigorie Taumaturgul
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nu-si stapineste celelalte (porniri), nu cinsteste castitatea, ba, din con-

tra, o dezonoreaza §i nu putin, atunci cind schimba unele cu altele do-

rintele sale josnice. Nici atunci cind cineva isi stapineste trupul, dar

se mindreste cu aceasta si la celelalte porunci nu ia aminte, nici atunci

nu cinsteste castitatea, ba din contra, o dezonoreaza enorm. Cel care

isi mentine trupul curat, dar isi muirdareste inima cu mindria si iubirea

de stapinire, este asemeni celui ce curajeste blidul doar pe dinafara.

Nici eel care se infumureaza cu bogajiiile sale n-o cinsteste, nici eel

care pefera castitatii cistigul josnic nu o onoreaza — desi nici unul din

bunurile acestei vieji nu-i este egal — ba din contra, o dezonoreaza

mai mult ca oricare altul. Pentru ca toata bogajia si tot aurul este

inaintea ei ca un pumn de nisip (Intel. 7, 9). Nici eel ce se iubeste pe

sine peste masura si se gindeste doair la folosul sau, fara sa poarte

grija de aproapele, nu o cinsteste, ci o dezonoreaza si acela. O dezono-

reaza $i n-o practica cu demnitate, pentru ca insulta iubirea si dragos-

tea de oameni.

Prin urmare, nu se cade ca pe de o parte sa traim in curatenie si fe-

ciorie, iar pe de alta sa ne minjim cu faptele rele
; pe de o ptarte sa

afirmam ca traim in curafenie si cumpatare, iar pe de alta sa ne min-

jim cu pacate ,- pe de o parte sa declaram ca nu ne intereseaza bunurile

acestei lumi, pe de alta parte sa avem cit de multe si sa ne preocupe.

Se cade, insa, sa pastram neintinate de stricaciune toate madularele

noastre, nu numai pe unele. Pentru ca este o insulta sa pastram virgine

organele de procreatie, dar sa nu avem fecioare limba, vederea, auzul

si miinile sau sa le avem pe toate acestea fecioare, dar inima sa se

destrabaleze cu mindria si minia.

Acela care vrea sa nu stirbeasca valoarea castitatii sa-si aibS toate

simturile sale curate si inexpugnabile — a?a cum inchid corabierii co-

rabiile din toate parole — pentru ca pacatul sa nu gaseasca loc pe

unde sa se strecoare inauntru. Pe cei cu o viata superioara ii pindesc

greseli tot mai mari, pentru ca eel rau dusmaneste mai mult pe eel cu

adevarat bun, decit pe eel mediocru.

Prin urmare, multi au crezut ca prin castitate se intelege doar sta-

pinirea poftelor carnale si au neglijat celelalte porunci ; acestia au gre-

sit si, pe buna dreptate, au fost dezaprobati de voi, cele cu adevarat

caste atit in cuvint, cit $i in fapta. Acestea fiind zise, am aratat cum
trebuie sa fie o fecioara. Cit despre voi, care a^i sustinut cu succes

inaintea mea aceasta intrecere oratorica, va declar pe toate victorioase

si va incununez, insa, ii dau Theclei cununa cea mai mare ?i pe cea

mai bogata, pentru ca ea a stralucit eel mai mult si este prima intre voi.
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Acestea zicind — a relatat Theopatra — Virtutea a poruncit ca

toate sa se ridice ; stind in picioare sub cactus, ele aveau sa inalte Dom-
nului dupa cuviinta un imn de multumire, sub conducerea Theclei.

Deci, dupa ce s-au ridicat, Thecla — stind in mijloc la dreapta

Virtutii — a cintat stihurile unui psalm la care celelalte fecioare, adu-

nate in cere, ca in forma de cor, i-au raspuns cu refrenul

:

Psalm 1 : «Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata si, purtind tor^a stra-

lucitoare, vin in intimpinarea Ta (cf. Matei 25, 1—12; Luca 12', 35). Din

inaltul cerului, sunetul unui glas ce trezeste mortii s-a auzit zicind

:

Veniti, o, fecioare, in vesminte albe, venitj cu candelele voastre intru

intimpinarea Mirelui ce se arata la RSsarit ! Trezit>va inainte ca Dom-
nul sa treaca pragul vostru.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata ...

Psalm 2: Am nesocotit fericirea muritorillor, ce se transforms insus-

pine, dragostea si desfatarile acestei vie^i si sub bra^ul Tau de via^a

purtator, mi-am cautat refugiul, pentru ca frumusetea Ta s-o contem-

plu in veci, Prea Fericite.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . .

.

P s a 1m 3 : Camera si patul aurit al nuntii trecatoare le-am parasit

pentru Tine, Stapine, si-n haine nepatate am venit pentru a intra si eu

impreuna cu Tine in camera aducatoare de fericire.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 4 : Am scapait de nenumaratele ademeniri ale balaurului, am
suportat vapaia focului si atacurile ucigase ale fiarelor, in a$teptarea

venirii Tale din cer, Prea Fericite.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 5 : Am uitat de patria mea, Cuvinte, am uitat de corul fecioa-

relor, de mindria mamei si a neamului meu si am dorit harul Tau, Hris-

toase, pentru ca Tu esti totul pentru mine.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 6: Bucura-te, Hristoase, lumina cea neapusa, datatorule de

viata, si primeste acest imn pe care Ti-1 inalta corul fecioarelor Tie,

floare a perfectiunii, iubire, bucurie, cumpatare, intelepciune, cuvinte.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 7: Deschide-ti portile, Regina, stralucit impodobita si primes-

te-ne in camara ta de nunta, Mireasa, tu cea cu trupul fara prihana si

cu suflu curat. Cu aceleasi haine ca ale tale ne-am asezat linga Hristos

pentru a-ti clnta cintarea de nunta, fie, o, Mladita.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .
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Psalm 8 : Acum varsa lacrimi amare, suspina adinc si striga cu jale

fecioarele ramase in afara camarii, pentru ca, stingindu-se lumina can-

delelor lor, n-au mai ajuris sa intre in camara bucuriei.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 9: Acestea au parasit drumul eel sfint, s-au angajat pe drumu-

rile acestei vieti, au neglijat, nenorocitele, sa mai procure uutdelemn

si, purtind candele al caror foe se stinge, ele suspina din adincul

inimii lor.

Pentru Tine, Mire, ma pasltrez curata . . .

Psalm 10: Cupe pline cu dulce nectar ni-s puse inainte sa bem, o,

fecioare ! Este bautura cereasoa pe care Mirele a pus-o inaintea acelora

care au fost chemati la nunta.

Pentru Time, Mire, ma pasltrez curatS . ...

Psalm 11: Abel, eel ce stralucit a preinchipuit moartea Ta, Prea Fe-

ricite, a zis pilin de singe cu ochii catre eer : De mina fratelui am fost

lovit fara mila, Te rog, primeste-ma, Cuvinte.

Penitru Tine, Mire, ma pasltrez curalta . . .

Psalm 12: Cu premiul castitatii ai incununat, Cuvinte, pe Iosif, fiul

Tau prea iubit, pentru ca fiind tirit cu forta spre patul ucigas, de fe-

meia aprinsa de pofte, el nu s-a lasat ingenunchiat si fugind a strigat

:

Pentru Tine, Mire, ma pasltrez curata . . .

Psalm 13 : Ca pe o mielusea a adus Ieftae la altar pentru a fi jertfita

Domnului pe fiica sa, care nu cunosouse barbat. Iar ea, care se asema-

na fie, Prea Fericite, cu glas mare striga :

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . .

.

Psalm 14: Cu dibacie a ucis pe capetenia dusmanilor curajoasa

Iudith, cu frumusetea ei 1-a ademenit, dar nu si-a murdarit trupul ei, ea,

care a zis triumfatoare :

Pentru Tine, Mire, ma pasltrez curata . . .

Psalm 15: Vazind cei doi judecatori trupul Susanei, innebuniti de

dragoste, au zis : O, femeie, dorim sa impartim patul cu tine in ascuns.

Dar ea a zis cu glas tremurator :

Penitru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 16: O, muieraticilor, prefer sa mor decit sa patez patul con-

jugal si decit sa sufar chinurile focului pedepsei divine. Mintuieste-ma,

Hristoase, de acesti nenorociti.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 17: Inaintemergatorul Tau, eel ce boteza multimile in apele

prea curate, a fost ucis pe nedrept de un barbat mustrat pentru desfriu.

Iar cind uda cu singele sau tarina, striga catre Tine, Prea Fericite •.

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .
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Psalm 18 : Cea care Ti-a dat viata, cea plina de har neatins, si fara

de pribana, cea care Te-a conceput fara de saminta, in pintecele ei,

Fecioara, a suportat acuza de a fi tradat patul conjugal si, insarcimata,

striga catre Time, Prea Fericite :

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . .

.

Psalm 19: Dorind sa vada ziua nuntii Tale, Prea Fericite, ingerii pe

care i-ai chemat din ceruri, Stapine, au venit sa-Ti aduca daruri in

haine luminate :

Penitru Time, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 20 : Pe tine, mireasa fericita, Fecioara prea curata, Biserica

cu trup ca neaua si cu buzele de aur, casta, fara prihana si prea iubita,

te slavesc acum slugiile tale :

Penitru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 21 : S-a dus moartea si stricaciunea, durerile si lacrimile, tris-

tetea care rodea inimile a disparut si iarasi a stralucit peste muritori

bucuria lui Dumnezeu :

Pentru Tine, Mire, ma pasitrez curata . . .

Psalm 22: Raiul nu mai este gol, pentru ca eel alungat de intrigile

violene ale balaurului il locuieste iarasi, fara stricaciune, fara teama,

o, Prea Fericite :

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 23: Cintind cintarea cea noua, astazi corul fecioarelor te

asaza in ceruri, Stapina prea inteleapta ; cu crini albi Je este incinsa

fruntea, iar in miini poarta candele strailucitoare :

Pentru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Psalm 24: O, Prea Fericite, Tu care locuiesti in lacasurile imaculate

ale cerului, Tu care esti fara de wiceput si pe toate le |ii cu puterea

Ta cea vesnica, iata-ne, primeiste-ine si pe noi impreuna cu Fiul Tau,

deschide-ne si noua por^ile vietii :

Penitru Tine, Mire, ma pastrez curata . . .

Euboulion: Grigorie, pe buna dreptate a ob^inut TheOla locul I.

G r i g o r i e : Da, pe buna dreptate.

Euboulion: A, dar oe-mi trece prin gind ! Nu cumva straina din

Telmesos a tras cu urechea de pe afara ? M-as mira sa fi ramas linis-

tita, aflind despre acest banchet si sa nu fi zburat intocmai cum zboara

o pasare catre hrana ei, pentru a asculta discursurile voasitre.

Grigorie: Nu. Se zice ca se afla la Metodie, pe cind acesta se

informa de ila Virtute in legatura cu cele intimplate. Ah, ce bioe si ce

fericit trebuie sa fie cineva cind are ghid si dascal Virtutea

!
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Euboulion: Ei bine, Grigorie, pe cine vom deciara mai buni : pe

cei care nu incearca dorintele simturilor sau pe cei care le incearca

§i traiesc cu toate acestea in feciorie ?

Grigorie: Pe cei care nu incearca dorintele si traiesc in fecio-

rie, pentru ca acestia au neintinate mintea si simtirea, sint indiferenti

fafa de lume si nu gresesc cu nimic.

Euboulion: Perfect, Grigorie, traiasca castitatea, in fapta si in

gind. Dar, oare, te plictisesc daca, in dorinta de a ma lamuri cit mai
bine, pentru a nu ma invinui vreodata cineva ca gresesc, insist asupra

acestor discursuri ?

Grigorie : Din contra, intreaba ce doresti. Eu pot sa-ti demon-
strez ca eel ce nu incearca poftele este mai bun decit eel care le in-

cearca. Iar (pentru aceasta) nimeni nu te va acuza ca gre5e$ti.

Euboulion: Bravo, ma bucur ca mi-ai raspuns cu atita usurinta

§i mi-ai aratat de cita intelepciune e§ti plin.

Grigorie: Euboulion, esti foarte indraznet

!

Euboulion: De unde vezi

?

Grigorie: Pentru ca vorbesti a§a nu pentru a spune adevarul,

ci pentru a-ti bate joe de mine.

Euboulion: Fii lini^tit, dragule. Eu admir foarte mult perspica-

citatea si sentimentele tale inalte. Am zis asa pentru ca la o chestiune

asupra careia deseori inteleptii nu cad de acord tu zioi nu numai ca ii

cunosti solutia, dar vrei sa inveti si pe altii.

Grigorie: Spune-mi, intr-adevar, te deranjeaza faptul ca aceia

care nu-s incercati de dorinte sint superiori eelor ce sint incercati de

dorinte, dar ramin ca^ti ? Sau imi spui acestea doar pentru a glumi ?

Euboulion: Cum sa fac una ca asta, eu, care marturisesc, nu-s

clar in aceasta problema ? Dar hai, prea intelepte, spune-mi : in ce anu-

me cei ca$ti, care nu-s incercati de dorinte, sint superiori celor ce sint

incercati de dorinte si ramin totusi casti ?

Grigorie: In primul rind, pentru ca isi pastreaza chiar si su-

fletul curat
f
sufletul acestora nu este tulburat, nici intinat de ginduri

si inchipuiri necuraite si de aceea Duhul Sfint locuieste in el. Acestia

nu sint tiranizati de dorinte si furtuna pasiunilor nu-i atinge. Pe cind

admira cu privirea privelistile din afara si lasa sa se strecoare dorinta

(cea rea) intocmai ca un val in inima lor, nu putin se intineaza, pentru

ca, desi ei se opun si lupta impotriva placerilor, in gind sint invinisi

de ele.

Euboulion: Prin urmare, vom zice ca sint curati cei care se

bucura de liniste si nu sint incercati de placeri ?
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G r i g o r i e : Desigur. Unii ca acestia slnt asiguratf in «ferioiri»

ca pentru statornicia credinfei lor «vor vedea pe Dumnezeu» (cf. Mate!

5, 8). Aceasta, pentru ca nimic nu intuneca, nici nu tulbura ochiul su-

fletului lor in oontemplarea divinitatii. Ei, precum am mai spus, au nu

numai trupul neintinat de pofte si de impreunare, dar si sufletul inac-

cesibil gindurilor necurate ; de aceea, in sufletul lor, locuieste, ca intr-un

templu, Duhul Sfint.

Euboulion: Stall Eu cred ca pentru a descoperi unde se afla

adevSrata superioritate, se cuvine sa apucam o cale mai dreapta. Spu-

ne-mi, ?tii ce inseamna a fa cineva un bun cirmaoi ?

G r i g o t i e : Desigur.

Euboulion: Oare (este un bun cirmaci) acela care si-a salvat

corabia pe vremea unor enorme furtuni sau eel care a avut parte de o

mare calma si de un timp senin ?

Grigorie: Cel (ce a salvat corabia) pe vremea unei furtuni

enorme.

Euboulion: Prin urmare, vom zice ca si sufletul care este asaltat

de patimi, dar nu se lasa pina nu-si duce corabia — adica trupul —
la limanul castitatii, este mai incercat si superior celui ce navigheaza

pe un timp linistit ?

Grigorie: Vom zioe.

Euboulion: A^a ca faptul de a face fata cineva la atacurile du-

hului celui rau, fara a se lasa invins si a se lupta staruitor cu placerile,

privind spre Hristos, aduce o lauda mai mare decit faptul de a trai ci-

neva in fericire, fara zbucium.

Grigorie: Se pare.

Euboulion: Ce zici ? Nu ti se pare ca Domnul insusi spune ca

omul incercat de dorinte, care totui?i traieste in castitate, este superior

celui neincercat de dorinte, care a imbrati$at acelasi mod de viata?

Grigorie: Cind (spune aceasta) ?

Euboulion: Atunci cind compara pe omul intelept cu o casa

bine intocmita pe temeliile ei, pe care ploaia, suvoaiele de apa si vintul

n-o pot prSvali. Eu cred ca intemperiile simbolizeaza poftele, iar stinca

simbolizeaza castitatea ce aduce sufletului statornicie si liniste.

G r i g o r i e : Se pare ca ai dreptate.

Euboulion: Altceva : nu ti se pare oa un medic bun este toc-

mai acela care a facut dovada calitatilor sale in cazuil bolilor (grele) ?

Grigorie: Da, asa este.
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Euboulion: Iar despre eel care n-a facut nici o isprava si n-a

avut bolnavi pe miinile sale, nu zici ca este inca novice (si nu-i acorzi

incredere)

?

Gr igor ie : Da.

Euboulion: Atunci trebuie sa zicem ca si sufletul inzestrat cu

un trup pofticios, pe care il linisteste cu antidotul castitS^ii, este vred-

nic de o mai mare cinste decit eel caruia soarta i-a harazit sa locuiasca

intr-un corp sanatos si fara slabiciuni.

G r i g o r i e : Da, trebuie sa zicem.

Euboulion: Inca ceva : Care luptator se arata a fi mai bun to

lupta : eel care are adversari puternici §i niciodata nu este invins de ei

sau eel care n-are adversari ?

G r i g o r i e : Este clar ca eel ce are (adversari puternici)

.

Euboulion: Asadar, atletul adevarat (este eel care se lupta §i

are adversari?)

Grigorie: Este.

Euboulion: Ei bine, atunci si sufletul care se lupta cu asaltu-

rile pasiunilor si nu este doborit de ele, ba din contra, le infringe, pare

sa fie mai puternic decit eel meincercat de dorinte ?

Grigorie: Intr-adevar.

Euboulion: Apoi, nu crezi tu, Grigorie, ca pentru infruntarea

asalturilor poftelor celor rele se cuvine sa aiba cineva multa barbate?

Grigorie: Fara indoiala.

Euboulion: Aceasta barbafie nu este rod al virtutii ?

Grigorie: Evident.

Euboulion: Deci, daca rabdarea este rod al virtutii, atunci su-

fletul care este har^uit, dar se impotriveste poftelor, acela este mai pu-

ternic decit eel nehar^uit ?

Grigorie: Da.

E u b o utl i o n : Iar daca este mai puternic este si mai bun ?

Grigorie: Da.

Euboulion: Prin urmare, sufletul care este incercat de pofte

dar ramine cast este mai bun decit eel ce nu este incercat de dorinte

si ramine cast.

Grigorie: Ai dreptate si as vrea sa ma intretin cu tine mai mult

despre acest subiecit. Deci, daca esti de acord, miine voi reveni sa te

ascult. Acum, precum vezi, este timpul sa mergem si sa ne ocupam sk

de omul «din afara».



AGLAOFON SAU DESPRE INVIERE

I

Zilele trecute m-am dus de la Milet la Patra impreuna cu Proclus,

pentru ca* voiam sa-1 vad pe Teofil. Aflasem ca datorita furtunii, el de-

barcase acolo si ca urma sa ramina acolo citeva zile.

Ajungind acasa la Aglaofon si intrind inauntru, 1-am gasit pe Teo-

fil in vestibulul casei, stind pe un fotoliu, iar Aglaofon se plimba. In

juruil lui stateau pe pamint Sistelius, Auxentius, Memian, citiva cet&teni

si Aglaofon. Intretinindu-se cu Teofil, filosofau in legatura cu natura

trupului si cu invierea. Acesta, stind pe fotoliu, raspunde fiecaruia pe

rind la intrebari. Indata ce am intrat si ne-a vazut Aglaofon, dindu-ne

mina, a zis : «Bine ai venit, Eubulius ! Eu si cu Sistelius ne certain de

mult timp in legatura cu faptul daca trupul inviaza, devenind mosteni-

tor al nestricaciunii, impreuna cu sufletul. De aceea, te facem arbitru

all dezbaterii noastre si sa ne ara^i daca eu spun adevarul». Eu am ras-

puns : «Auxentius, s-ar cadea ca peste aceste treburi sa fie pus unul

mai bun si peste cei simpli sa fie eel mai intelept. Aglaofon, am zis eu,

nu se cuvime ca ignorind pe eel intelept, sa discuti cu eel simplu».

Adresindu-se celor de fata, a zis Auxentiu : «O
r
barbati, cele pro-

puse de Aglaofon merita sa fie totdeauna discutate, numai sa aiba cu

cine. Nu-i putem, insa, da atentie atita timp cit nu aflam de la el destule

lucruri in legatura cu dezbaterea despre kiviere».

— Bine ai grait, Auxentiu, a zis Memian. Eubulius va avea de a-

cum incolo grija de Aglaofon. Acum, cit timp este Teofil aici, se cu-

vine sa-si arate destoinicia in aceasta dezbatere. Daca socotiti, o, bar-

bati, sa cunoasteti acest lucru, atunci Teofil, care este destoinic in toate

privintele, sa binevoiasca a aduce dovezi ca dupa moarte acest trup in-

viaza in vederea miostenirii nestriicaciunii.

II

Raspunzind, insa, Sistelius a zis : «Nu graiesti corect, Memian,
vrind sa rezolvi atit de repede o astfel de problems. Se stie ca atunci

cind cineva este pus sa vorbeasca in public, die orgoliu personal, tine

sa demonstreze ca are dreptate, fara a lua in seama daca ceea ce de-

monstreaza este adevarat si util. Cei care cumpara cerceteaza marfurile
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laudate de vinzatori, pentru ca acestia au obiceiul sa spuna si minciuni.

La fel trebuie sa facem si noi. Ca sa nu gresim acceptind totul fara o

prealabila examinare, cred ca este bine ca fiecare dintre noi, la rindul

sau, sa-si expuna parerea catre Teofil ; apoi, dupa ce toate aspectele au

fost examinate cu competenta, cei de pareri opuse sa formuleze intre-

bari. Lupta va fi puternica, iar eel care va sti sa combata sireteniile ad-

versarului se va arata demn reprezentant al Bisericii celei adevarate.

In felul acesta, discutiile noastre nu vor fi de prisos, ci dupa rinduiala,

si nici o chestiune nu va ramine neexaminata si nesolutionata. Asa tre-

buie sa vada lucrurile un om intelept si iubitor de adevar». Aceasta pa-

rere a pilacut celor prezenti si noi toji aim laudat-o.

Ill

A aprobat-o si Teofil si a poruncit ca Aglaofon, care era si medic,

sa vorbeasca despre natura trupului. Pentru a intelege mai bine lucru-

rile, a dispus sa fie examinate si parerile adverse, pe care eu reluindu-le,

s& le combat pentru ca din aceasta discutie contradictorie sa stralu-

ceasca adevarul, precum straluceste aurul incercat in foe. Pentru ca

unii nu sint de aceeasi parere, dat fiind ca in felul acesta se fac cunos-

cute tezele ereticilor. Noi, insa, aratam cu cuvintele profetilor ca Sfin-

iul Duh a dat pe fa{a vrednicia celor piosi, cit si nevrednicia celor ne-

legiuiti. Asa cum este cazul lui Solomon, care descrie pe amanta. Vor-

bind despre amantaj si descriind felul ei de a fi, el vorbeste despre o

erezie oarecare. El zice : «Ea a stat la usa si a chemat la sine pe cei ne-

intelepeti» (Prov. 9, 14) > «L-a intilnit o femeie care avea infatisare de

desfrinata, care face ca inimiie tinerilor sa se inflacareze. L-a imbrati-

s<at si il-a sarutat cu o fa^a fara rusine si i-a vorbit» (Prov, 7, 10 si 13) ;

«Vino sa ,ne imbatam de dragoste pina dimineata, vino sa ne cufundam
In dragoste. Pentru ca barbatul meu nu este acasa, ci este plecat intr-o

iunga calatorie. A luat cu sine o punga plina cu bani si va veni acasa

doar dupa ce va calatori multe zile» (Prov. 7, 18—20). Chiar si ceea ce

ni se pare nepotrivit a fi prezentat are rostul de a ne face inteleptl. De
la aceasta imagine, gindul este purtat la alta spirituala ; cititorul este

indemnat sa apuce calea virtutli ?i odata cu aceasta, instruit, sa nu fie

inselat prin cuvinte mincinoase. Altii gasesc chiar util acest mod in care

se vorbeste in «lntelepciune». Pentru ca pastrind rinduiala firii, s-a rea-

lizat o inteleapta si adevarata cercetare a problemei. Afirmatia : «Viat,a

no'astra este scurta si trista §i nu este mintuire pentru omul ajuns la

sfir$itul vietii. Nu este nimeni care sa se intoarca din Seol. Din chiar

acesta ne-am nascut si dupa moarte vom fi ca si cind n-am fost. Pentru

ca un abur este rasufiarea noastra §i ratjunea este o scinteie care se

arata la mi^carea inimii noastre. Atunci cind viata se stinge, trupul nos-
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tru devine cenusa, iar duhul se desparte de el ca o usoara adiere de vint»

(Intel. Sol. 2, 1—3) prezinta imaginea acelora care zic ca totul a aparut

de la sine, ca toate s-au facut fara a fi prevazute. Unii, insa, plini de zel

dupa adevar, sint tulburati de aeest fel de exprimare ! De aceea, nu este

lucru nepotrivit ca si noi sa cercetam afirma|iile ereticilor, ca sa putem
nimici minciuna. Pentru ca ei au raspindit neadevarul pina la cer. De
aceea, de acum inainte este rindul tau, Aglaofon, sa continui discutia si

s-o duci la bun sfirsit.

IV

Auzind cele spuse de Teofil, Aglaofon s-a rosit si a privit atit de
intunecat ila mine, ca-mi venea s-o iau la fuga. El a inceput sa vorbeas-

ca asa : DacS, aisa cum zice|i voi, exista o inviere a trupurilor moarte si

o transformare a lor in (elemente) nemuritoare, spuneti cum se face ca

Dumnezeu a facut pe om fara cirpa aceasta de trup, asa cum invata

Scriptura ? Pentru ca «hainele de piele» pe care El le-a facut dupa ce

Adam si Eva au calcat porunca sint, in mod evident, trupurile cu care

noi am fost imbracati dupa ce am calcat porunca ; catusele cu care am
fost legati in vederea pocaintei. Trupurile au fost numite piele, pentru

ca sint intocmai ca niste catuse (din piele) si ca un mormint pentru su-

flet, care a fost condamnat sa fie inmormintat in el, ca sa nu se chinuie

In veac. Nu din pielea animalelor moarte, intocmai cojocarilor, a facut

Dumnezeu primele haine pentru om ; «hainele de piele» despre care se

vorbeste acum sint trupurile grele, facute din pamint. Profetul Ieremia

le numeste catuse in «Plingerile» sale, iar pe oameni, «legati de pamint».

David ne numeste, de asemenea, «legati» si spune ca Dumnezeu ne-a

legat cu legaturi de hit din cauza incalcarii poruncii Sale de catre

Adam
;
pentru ca noi, ostenindu-ne mult pentru a obtine hrana din pa-

mint, sa nu putem inalta capul si sa vedem fructul vietii- Pentru ca

zice (Dumnezeu) : «Acum sa-1 impiedicam, ca nu cumva sa-5.1 intinda

miinile, sa manince din pomul vietii $i sa traiasca in veac. De aceea,

1-a alungat Domnul din paradisul desfatarii, ca sa lucreze pamintul din

care a fost luat. Si a izgonit pe Adam» (Gen. 3, 22—24).

Mult necaz i-a adus (omului) trupul din cauza mincarii. Slujind

lui, omul a cazut prada lacomiei si a cautat sa adune cit mai multe bu-

nuri materiale. Din cauza acestora a purtat, toate luptele si razboaiele.

In schimb, trupul ce face : ne copleseste cu pofte, cu boada, cu frica si

alte lucruri rele. Toate acestea nu ingaduie sufletului sa tinda spre ceea

ce este bine si sa recunoasca vreunul din bunurile netrecatoare. Chiar

daca incearca sa faca ceva bun, trupul duce la ratacire, tntuneca min-

tea si o aduce la confuzie, iar aceasta nu-i permite sa vada clar reali-

tatea, precum face sepia, acel peste marin care improasca cu negreala.
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Sufletul vede clar realitatea numai cind este eliberat de trup ca de niste

lanturi. Abia atunci este in stare sa vada si sa inteleaga realitatea. Pina

atunei, ochii nostri sint opriti de ratacire sa vada, iar urechile sint

oprite sa auda si toate celelalte simturd (sa-si implineasca rostul). In

plus, atita timp cit sintem in trup nu sintem in stare sa cunoastem forma,

marimea, nici intelepciunea de care este capabil sufletul.

V
In rindul al doilea, nestricaciunea nu poate fi cauza (stricaciunii), a

inclinarilor rele, a greselilor si a pacatelor, pentru ca sufletul singur,

separat de trup, nu poate pacatui. Daca faptul ca omul a fost imbracat

cu trup de carne ar fi bun, asa cum ziceti voi, atunci ar trebui ca de la

inceput, pe cind se afla in Paradis, inainte ca Adam sa pacatuiascS, pe

cind contempla Intelepciunea si a luat din pomul vietjii, sa fi fost in

trup. Se pare, insa, ca atunci ducea o viata departe de patimi si strica-

ciume. Acum duce o via^a trista si foarte grea pentru ca a fost imbracat

intr-o haina de piele. Asa a inva^at si Pavel cind a zis : «Eu am trait

cindva fara lege...». (Prin aceste cuvinte), cum arata si cele ce urmeaza,

se refera la viata protoparintilor (in Paradis), inainte de venirea poruncii.

Atunci omul nu putea sa fie stapinit de eel rau, nefiind trupesc. Pentru ca

sufletul singur nu poate pacatui. Dar dupa ce a zis : «Eu am vietuit cindva

fara de lege» a adaugat cu asprime : «Eu, insa, sint trupesc, vindut pa-

catuilui». Bar sa spunem lucrurile mai pe larg. El zioe : «Pentru ca stiu ca

in trupul meu nu traieste binele. Vreau binele, dar nu gasesc puteri sa-1

fac». Cu alte cuvinte, nu poate asculta de duh, care este robit de poftele

carnii, pentru ca aceasta came nu este in stare sa conceapa binele si

recunoaste ca acesta duce sufletul la moarte si stricaciune. El, insa, in-

seteaza sa se elibereze de trup, asa >cum rezulta din cuvintele : «Om ne-

norocit ce sint ! Cine ma va izbavi de acest trup ad mortii ?» (Rom. 7, 24).

Prin urmare, trupul este o adevarata temnita in care ne-a inchis

Dumnezeu din cauza incalcarii poruncii, ca noi sa suferim pedeapsa

grea pentru neascultare.

VI

Se cuvine, de asemenea, sa cercetam daca nu cumva si cuvintele din

Psalmi : «Tu ne-ai incercat, Dumnezeule, ne-ai limpezit intocmai ca ar-

gintul in cuptorul de foe ; ne-ai adus in lat si ne-ai pus o grea povara

pe coapse f am fost trecuti prin foe si prin apa, dar Tu ne-ai izbavit si

ne-ai dat liniiste» (Ps. 66, 10—12) au fost spuse despre suflete, despre

punerea lor in trup ca intr-o cursa si ca Intr-un adevarat loo de chin,

de care vor fi scutite ia inviere. Zic unii din nestiinta ca dupa ce sufletul

va fi dezlegat de lanturi si dupa ce omul va fi absolvit de pedeapsa si
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se va duce de aiei da odihna, in cele din urma va !lua iarasi jugul §i va fi

infasurat cu putreziciunea, ca va purta totdeauna aceasta argila, pe dina-

fara impodobita cu frumuseti inselatoare, dar pe dinlauntru plina cu

viermi si miros urit ; ca va purta acest trup gxeoi, care impinge sufletul

catre placeri si trage in jos duhul impovarat, pe acela care arde cu por-

nirile lui aripile mintii si nu permite sufletului sa vada pomul vietii, pe

acela care este izvorul nelegiuirii si al tristetii.

VII

Cit de nechibzuiti sint aceia care spun ca omul trebuie sa se intoarca

la aceste apucaturi. Pentru ca daca vor invia aceleasi madulare ale

trupului, fiecare cu forma sa, atunci trebuie spus ca el va avea si ace-

leasi trebuinte : sa manince, sa bea, sa se impreuneze. Asa ca viata se

consuma in acest fel si nu mai poate fi vorba de viata cereasca a sfinti-

lor, despre care a spus Hristos atunci oind a fost intrebat de saduchei,

ca la inviere vor fi «ca ingerii din cer» (Mate! 22, 30). Pentru ca ingerii

nu poarta povara trupeasca, ci sint «duhuri slujitoare» (Evr. 1, 14) $i au

nevoie de hrana duhovniceasca. Iar daca indrazneste cineva sa spuna ca

ingerii au trupuri, atunci cum se face ca sint intr-o atit de mare fericire

si stralucire, ca vad marea nestricaciunii, care este Dumnezeu, la care

nu poate privi nici un trup ? Pentru ca n-are nimic comun ceea ce este

strdcacios cu ceea ce este nestricacios (I Cor. 15, 50).

VIII

Cum adica, pe cind cerul «ca o haina se va invechi» si pamintul va

trece, aceste trupuri stricacioase nu vor trece, ca si cind mai durabile si

mai importante sint ele decit cerul ? Nu este, oare, o nesabuinta a afirma

ca Dumnezeu pretuieste atit de mult acest trup care este o nimica toata

fata de intreaga creatie si sa se spuna ca pe cind aceasta va trece, trupu-

rile vor ramine ? Pentru ca, daca luam ca adevarate cuvintele lui Hristos

si ale profetilor, anume ca pamintul si cerul vor trece, inseamna sa ac-

ceptam ca si trupurile vor trece cu elementeile din care sint alcatuite.

lata ce spune duhul profe tic : «Ridicati ochii spre cer si priviti jos spre

pamint ; «cerul va pieri ca un fum si pamintul se va preface in zdrente

ca o haina, iar locuitorii vor trece ca si acestea» (Isaia 51, 6 ; Ps. 101, 27).

Dupa Apostolul Pavel «chipul acestei lumi va trece» (I Cor. 7, 31),

adica vor trece fiintele trupesti ; iar pe cind materia se va duce, tot ceea

ce este spiritual va ramine fara trup si se va desavirsi intru sfintenie.

Asa ca acela care zice ca trupurile oamenilor nu vor trece, pe cind cerul

Si pamintul si intreaga creatie vor trece, acela este un hulitor si fara

minte. Spune : daca seaca izvorul, mai poate sa existe fluviu si sa curga
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apa in albia sa ? Nu. La fel nu poate ramine trupul printre cele fara d&

trup ; el trece topindu-se in prezenja Esentei celei reale si preacurate

precum se topeste ceara in foe. Apoi trupurile au nevoie, pentru a-si

duce existenfa, de un loc adecvat, asa cum pSsarile au nevoie de aer r

pestii de apa, iar cele de pe pSmint de pamint. Cind acestea vor disparea

si nu va mai fi nici aer, nici apS,nici chiar firmamentul si stelele, trupu-

rile cum vor mai dSinui ? Platon zice ca timpul insusi este in legaturS cu

cerul si ca odatS cu trecerea lui va trece si el.

IX

Dar sa spunem lucrurile si mai deschis. lata alte aspecte care arata

cit de mult gresesc cei care sustin ca trupul inviaza. (Este stiut) ca firea

trupului este schimbatoare, ca aceasta nu este aceeafsi nici pentru scurt

timp, ca se aseamana cu apa unui fluviu, care, pe de o parte trece si pe

de alta parte alta ii ia locul. Atunci, care trup va invia? Al copilului>

al adolescentului sau al batrinului ? Trupul nu ramine totdeauna ace-

lasi, pentru ca elementele existente sint indepartate mereu de cele intro-

duse prin hrana. Asa ca altul este trupul copilului abia nascut, altul al

adolescentului si altul al batrinului ; schimbam trupul avut mai inainte

cu altul, asa cum schimbam niste haine vechi nepotrivite cu virsta. Ast-

fel, elementele tari si grele sint eliminate de stomac, pe cind cele moi

si usoare tree in vene si, preluindu-le, singele le transporta in sus si-n

jos in intreg corpul si-1 maresc. Cu cita intelepciune pregateste Dum-
nezeu lutul, primul artizan al trupului nostru ! Cum it transforms in seva

si cum inmoaie organismul, impregnindu-1 cu singe ! Cum elimina din

hrana tot ceea ce nu se dizolva si nu curge prin vene, dus de singe ca

un abur la locurile unde este nevoie !

Aristotel spune ca elementul rece, care pluteste in aer, este adunat

de caldura si, transformindu-se in apa, cade pe pamint ; ca elementele

aerului si ale pamintului se schimba, ca ceea ce a fost lichid se intareste.

Mai precis, aerul prin intermediul focului se transforms in abur, aburul

se transforms in apS, apa in pamint, pamintul in copaci, copacii in foe,

focul in aer. Asa se intimpla si in trup : primul lucru care are loc este

amestecarea elementului uscat si a celui lichid cu sucurile care le prelu-

creaza pe acestea intocmai ca un bucatar. Al doilea lucru este transfor-

marea acestora intr-un lichid stacojiu, care trece in singe. Al trei-

lea lucru este imprSstierea lor in tot trupul si transformarea lor

in carne. Separarea elementelor are loc in trei etape si se face intocmai

ca prin fierbere. Prin vene curge singele. El este alcStuit dintr-un ele-

ment lichid si o bila dubla. Elementul lichid are aspectul zerului, bila

galbena arata ca vinul, iar cea neagra ca drojdia. In tot corpul exists
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o continua transformare. Cauza tuturor prefacerilor este caldura noastra.

Datorita ei mincarea oarecum se coace, devine placuta, spumoasS si sta-

cojie si trece din stomac in vene. Fructele care sint la ineeput mici si

apoase, albe ca aspect, acre la gust, devin dulci <?i rosii, datorita razelor

soarelui. Le schimba in diferite forme caldura noastra naturala. Minca-

rea ingerata mai intii o moaie si o face alba ca un lapte si ca o spuma,

apoi stacojie, schimbind-o in singe si carne, apoi o face neagra, transfor-

mind-o in fiere neagra, ficat si splinS. Cu elemental fluid se alimenteazS

arterele, cu singe se alimenteaza carnea, iar cu eel viscos se alimenteaza

mSduva.

Hipocrate a spus ca pamintul este pentru copaci ceea ce este sto-

macul pentru fiint.ele vii. Copacii cresc din pamint si se intorc in pa-

mint, chiar frunzele si fructele tot pamint sint. La fel se intimpla si cu

hrana : este luata din pamint, patrunde in trup si revine in pamint, pen-

tru ca sa se implineasca porunca lui Dumnezeu : «Pamint esti si in pa-

mint te vei intoarce» (Gen. 3, 19). Carnea, oasele si tendoanele se trans-

forms in par, unghii, viscozitati, lacrimi si in celelalte elemente umede
din corp ; acestea revin in pamint, pamintul se transforms in mincare r

mincarea in singe, acesta in oase, pSr si tendoane si devine iarSsi o fSp-

tura vie.

X
Asa ca nu este posibil a fi mentinut totdeauna acelasi trup ; eel care

exists se consuma, trecind in par, singe si oase, si altul ii ia locul din

hrana, pastrindu-i insa forma, incit mereu se schimba si niciodatS nu
este acelasi, desi pare ca este acelasi. De unde se pune la loc carnea

care s-a dus de pe bolnavi, de unde singele care curge din rani, daca

nu din hranS, care, in urma celor trei preCucrSri, se schimbS in alte ele-

mente, precum pamintul schimba substantele luate din pSmint in frunze

si fructe si se imprastie in toate madularele ? Sa nu acceptam, deci, lu-

cruri imposibile si sa ne ingropam sperantele in lut, ci sa privim si sa

cugetam la «cele de sus», unde este Hristos, nu la cele de pe pSmint, la

cele stricacioase, nevrednice de splendorile divine.

XI

Si mS rog, care trup va invia ? Cel pe care 1-a ruinat pierderea sin-

gelui sau alte rani sau un altul nou ? Pentru ca nu ramine aceeasi carne,

ci se inlocuieste cu cea provenita din mincare. Puteti sa spuneti pe cine

va invia Dumnezeu, {inind seama ca nimic nu dispare, pentru ca El tine

totul ?

Cineva s-a cura|it de pacat acum un an sau mai demult, dupa aceea

a trait in desfriu, apoi s-a abtinut si iarasi a cazut in desfriu ; a facut

aceasta deseori. Primele sale trupuri s-au transformat si au dispSrut,
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precum am demonstrat, si n-a trait cu acelasi trup in curate si desfriu.

La inviere, cind va fi judecat, care sau cite trupuri va avea sufletul ?

Pe acelea cu care a trait in curate sau pe cele cu care a dus viata des-

trabalata ? Daca spuneji ca numai ultimul inviaza pentru a primi rasplata

pentru toate faptele, va intreb : Cit de drept este acel judecator care, pe

cind unul comite incest, pe altul pedepseste ? Cit de corect este acel con-

ductor de osti, care, pe cind unul biruie, pe altul incoroneaza ? Deci,

totul demonstreaza ca acest trup schimbator, care ia forme diferite,

moare, se descompune si trece, cum zice si Pavel : «trupul nostru din

afara se descompune, insa eel dinlauntru se innoieste zilnic» (II Cor.

4, 16), nu poate invia. Spune Apostolul Pavel : «$tim, intr-adevar, cadaca

se desface casa noastra paminteasca a trupului, avem o cladire in cer

de la Dumnezeu, o casa care nu este facuta de mina, ci este vesnica»

(II Cor. 5, 1). Asupra acestui fapt este absolut necesar sa staruim, pentru

ca nu este vorba despre lucruri obisnuite, ci despre felul cum trebuie sa

credem. Toti profetii intr-un glas si apostolii socotesc trupul drept o po-

vara si o nenorocire pentru suflet. lata ce spune un profet referitor la

lungimea vietii : «Vai mie, ca viata mea s-a lungit» (Ps. 119, 5). Un altul :

«Om nenorocit ce sint, cine ma va izbavi de acest trup al mortii ?»

(Rom. 7, 24).

XII

La fel pling si se tinguiesc altii, vorbind despre inceputul lor,

despre unirea (sufiletului) cu trupul si iertarea in aceasta viata. «De
n-ar fi fost ziua in care m-am nascut §i noaptea in care s-a zis : lata s-a

nascut prune de parte barbateasca» (Iov 3, 3). «Blestemata sa fie ziua in

care m-a nascut mama mea» (Ier. 20, 14). Solomon zice : «Am fericit mai
mult pe cei morti decit pe cei vii, care zic : lata ca traim. Si mai mult

decit pe acestia doi, am fericit pe eel care nu s-a nascut, care n-a vazut

toate relele care se petrec sub soare» (Eccl. 4, 2—3). El are in vedere

partasia carnii cu sufletul, atunci cind zice : «Doamne, Dumnezeule, sa

fim repede si curind...». Pentru ca aceasta partasie nu poate dura prea

mult. «Duhul meu, zice Domnul, nu se va odihni in ace$ti oameni, pentru

ca ei sint carne» (Gen. 6, 3) si singe, iar carnea si singele vor trece, «pen-

tru ca tot trupul este ca iarba si toata stralucirea lui este ca floarea ier-

bii ; iarba se usuca si floarea cade, insa cuvintul Domnului ramine in

veac» (Ier. 40, 6—8). In cazul de fata, suflarea, adica sufletul este numit

Cuvintul Domnului, pentru ca atunci cind via|a trupului se sfirseste ?i

«tarina se intoarce iarasi in pamint» (Eccl. 12, 7) intocmai ca o floare

care cade cind se usuca, atunci duhul nostru se duce in sus catre Cei cu

care este inrudit. «Cit timp sintem in trup, pribegim departe de Domnul»
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(II Cor. 5, 6). De aceea, ne si grabim sa ieisim din trup (I Cor. 15, 50), sa

ne apropiem de Dumnezeu, «sa venim la Domnul», pentru ca «singele si

carnea nu vor mosteni imparatja lui Dumnezeu, nici stricaciunea nu va

mosteni oestriea€iunea» (I Cor. 15, 50).

Dupa ce a spus toate acestea, Aglaofon a tacut.

XIII

Me to din s ; Eu eram gata sa raspund acestor afirmatii, insa oas-

petele din Midia, Proclus, a zis : N-a expus indeajuns pozitja adversa,

asa ca mai sint inca multe de spus. N-a spus tot ceea ce trebuia spus.

Eu m-am mirat si am zis : Ai de gind sa ajufi si tu aceasta expunere, ca

si cind lucrurile nu s-au pritocit isi rastalmacit destul ?

Proclus: Nu crezi ca trebuie sa filosofam despre inviere ? Des-

pre aceasta trebuie sa se vorbeasca. Trebuie sa se expuna $i celelalte

pareri care nu s-au spus si, atunci cind totul va fi aratat de adversari, tu

sa-ti expui parerea. Ce zici, nu \i se pare corect ceea ce spun ?

Metodius: Am zis : Despre aceasta, mai mult decit orice, pentru

ca tocmai de aceea are loc adunarea noastra.

XIV

Proclus: Ridicindu-se, Proclus a zis : Asculta si pe cede ce au ra-

mas, pentru ca este timpul sa spunem cum si din ce a fost alcStuit trupul.

A fost alcatuit din particule indivizibile : din foe si din pamint, aer si

apa ; din fiecare luind Dumnezeu ceea ce era necesar, a facut cu meste-

sug acest trup, bine amestecat din toate elementele, dar un lucru nefo-

lositor. El dainuieste in masura in care se mentine echilibrul acestor ele-

mente ; cind acesta este tulburat, iar un element creste sau se micso-

reaza, se produc nenumarate boll, trupul este slabit, iar sufletuil nu mai

poate sa-1 ocroteasca, asa cum se intimpla cu o corabie care se distruge

si partile ei se desfac.

In mod firesc, trupul mort se descompune si se risipeste, iar fiecare

element reintra in masa lui. In trup nu mai exista aceeasi coeziune in-

tre elementele care mai inainte alcatuiau o imagine frumoasa, elementul

lichid se transforms in apa, eel oald in foe, eel solid in pamint si eel rece

in aer, ele nemairaminind in forma de la inceput. Pentru ca nu mai este

posibil ca, pe cind partile se resping si elementele se transforma in cele

asemanatoare lor, sa mai dainuie amestecarea. Dealtfel, se si cuvine ca

ele sa se reuneasca cu elementele lor, sa nu mai ramina nimic din trup

in veci.

9 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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Daca cineva zice ca trupul se reface din elementele din care a fost

la inceput, spune ceea ce ii vine la indemina... Afirmind asa ceva, ne

facem de ris, invatind lucruri imposibile. Cum pot part/ile trupului, care

s-au amestecat cu alte trupuri si cu elementele din clasa lor, sa fie re-

cunoscute si fiecare dintre noi sa-si primeasca" trupul de mai inainte ?

XV
lata inca un exemplu din care rezulta ca acest fapt este imposibil §i

in natura. Sa luam o cantitate de vin, iapte, singe sau orice altceva care

se poate amesteca cu apa §i s-o varsam in mare. Dupa oe am facut a-

ceasta, sa stringem iarasi ceea ce am varsat — vinul sau uleiul — ne-

amestecat cu apa, daca mai poate ramine neamestecat cu o cantitate

atit de mare de apa. Este imposibil sa ramina neamestecat cu apa in care

a fost varsat $i apoi a fost luat. Sa nu se mire cineva si (sa nu puna

intrebari) pentru ca punind intrebari se arata a fi necredincios.

Prin urmare, nu este posibil oa trupul nostru, dupa ce elementele

din care a fost alcatuit s-au desfacut isi s-au adaugat celor inrudite cu

ele, sa fie pastrat. §i fiindoa fiecare element merge la al sau : carnea in

foe, apa in apS, racoarea in aer, cum mai poate invia trupul cu acele

parti din care a fost alcatuit ?

XVI
Poate se va spune ca Dumnezeu va lua din masa elementelor pe cele

iesite din trup : caldura din elemental fierbinte, rScoarea din eel rece 51

pe celelalte si ca va fi implinit ceea ce s-a golit, asa cum se intimpla cu

un burduf, pentru ca nu este nici o deosebire daca se pastreaza masura.

Dar iata ce-ti spun, Eubulius : in acest caz elemental care se varsa

trebuie pastrat separat de apa in care se varsa. Or, este imposibil sa fie

pastrata neamestecata apa varsata in apa. Ea se amesteca nu numai in

trupul omului, ci si in eel al monstrilor marii, al animalelor ^i al pasa-

rilor. De aceea, putem spune ca trupul fiecaruia inviaza alcatuit iarasi

din cele patru eflemente, dar nu din aceleasi din care a fost alcatuit inainte

de moarte. Putem spune ca vor fi aceleasi in sensul in care se spune des-

pre un artist care, topind la un loc mai multe statui si o cantitate de

ceara, face alte statui, asemanatoare cu cele dintii. Statuile de la ince-

put sint modelate dintr-o anumita materie, celelalte insa, din materia lor

§i din alta adaugata. La fel trebuie sa spunem si despre trup : intii, ca

fiind refacut din materie, este iarasi carnal j in rindul al doilea, ca nu

este acelasi, alcatuit din parole sale, din care era alcatuit mai inainte.

XVII

Iar daca nu inviaza acelasi trup, ci un altul, precum s-a aratat, cade

afirmatia ca trupul va fi partas atit la necazuri si munci, cit si la cinste
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si incoronare. Mai mult, daca ar fi totusi posibil ca trupul aducator de

atita trudS sa se impartaseasca de >aceleasi bunuri ca si sufletul — faipt

imposibil, demonstrat din prisosinta de cuvintul nostra, pentru ca trupul

care n-a cqnlucrat cu sufletul (la savirsirea faptelor) nu se poate im-

paxtasi nici de pedepse, nici de recompense — atunci, ce nevoie are su 7

fletul care, dupa ce a colaborat cu un trap, la judecata sa fie pedepsit

sau rasplatit impreuna cu altul, sa fie obligat a primi un al doilea trup

si singe ? Si daca este inutil si imposibil sa se dea sufletului un alt trup

decit al sau, ne ramine sa spunem ca i se va da un altul spiritual, simplu,

cii care sa ramina in cer. Pentru ca, zice Apostolul : «Se seamana un

trup firesc si inviaza trup duhovnicesc» (I Cor. 15, 44).

XVIII

Ce ti se pare, Eubulius, am spus ceva nou ? Eu cred ca si tu gindesti

la fel ca mine. Daca n-am spus ceva bine, arata-mi ca am spus nascociri

si combate-ma ; daca nu, nu ma combate §i nu ma corecta. $tiu si eu

:

cine pune pret pe aceste lucruri trebuie sa marturiseasca. Iona n-a fost

ucis in pintecele chitului si dupa trei zile si trei nopti a fost

aruncat pe tarm sanatos si intreg... Eu cred ca acestia ori nu stiu, ori

pricep foarte greu. Altfel nu inteleg ca un om care este surd complet,

auzindu-i cit discuta, dar nimic adevarat spunind... $i acum, afirmatiile

ereticilor care rastalmacesc credin^a in inviere nu ma mihnesc atita ca

afirmatiile oamenilor Bisericii. «Pentru ca, ce am eu sa judec pe oamenii

din afara?» (I Cor. 5, 12), care nu cred drept, nici adevarat? Nu ma las

invatat de ei si nu sint obligat sa le cercetez in amanunt afirmatiile.

Asculta acum si un cuvint al inteleptului Origen — din multele care

se pot cita. El spune ca dupa ce acest trup este ingropat, se descompune

si se sfarima in multe parti, intocmai ca un vas de lut, care a doua oara

nu mai poate fi refacut din aceleasi cioburi. CS nu este bine sa pornim

catre lucruri necunoscute pina cind, prin multe discutii, nu aflam bine

adevarul.

XIX

Origen, care este un om competent al Bisericii, unul care a parcurs

intreaga Sfinta Scriptura, spune ca aceasta idee (referitoare la invierea

trupurilor) este straina credintei apostolice in inviere. El examineaza

problema cu multa prudenta in multe din scrierile sale si in cuvintarile

sale, pe care le-am pastrat in arnintire, si da o solutie sigura, rationalS,

demna de a fi crezuta (anume, ca trupurile nu inviaza), respingind spe-

ranta multora in legatura. cu trupurile.
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Adaug aceasta la cele spuse mai inainte, pentru ca voi, care v-at,i

mihnit, sa progresafi in cunoastere, sa credeti (cored) in legatura cu

aceste lucruri atit de mari si sa inu gindifi ca (mai inainte), pentru c&

gindurile voastre vor fi nimicite de ratiunile spirituale. El spune, ex-

plicind versul al zecelea al psalmului intii...

Rezumat al celor spuse de Origen

XX
Cei simpli 7 afirma ca (va avea loc o inviere a trupuriior), de care

cei necxedinciosi nu se vor bucura. Insa, fiind supusa examinarii, afirma-

tia lor se va arata neintemeiata. Daca ii intrebam a cui inviere are loc,

ei vor raspunde ca a trupuriior cu care sintem imbr&cati. $i daca ii in-

7. Origen sustine In majoritatea cazurilor ca omul este alcatuit din trup si su-
flet. Ca sufletul face parte din acele fapturi spirituale (yo£<;) pe care Dumnezeu le-a

creat la inceput. IndepSrtindu-se de Dumnezeu, sufletul a pierdut strSlucirea initials,

s-a rSoit si a devenit iJ'u'XPi- In aceasta situatie a lost imbrScat, ca pedeapsS, cu trupul,

care poate fi asemanat cu o temnita si un lant, care-1 impiediica sa se inalte la o viata
superioara. La o astfel de viata se va ridica abia dupa eliberarea de trup (De princi-

piis, I, 1, 6; Contra lui Cels, VI, 63; VII, 24; VIII, 23). Altadata sustine ca omul- este

alcatuit din trei parti : trup, suflet si spirit (De principiis IV, 2, 4 ; Comentar la Matei
XVII, 27; la loan XXXII, 2). Pornind de aici el imparte oamenii in trei categorii,

dupa elementul care predomina in ei : somatici, psihici si pnevmatici. Ca atare, zice

el, oamenii nu au posibilitati intelectuale egale si nu toti pot desprinde sensul ade-
varat al Scripturii. Fiecare categorie de oameni va g3si in Scriptura sensul la care
poate ajunge. El zice : Se spune in Proverbele lui Solomon, referitor la cuvintele
Domnului : Sa le scrii de trei ori in mintea si inima ta pentru a raspunde corect ce-
lor care te IntreabS. Prin urmare, desprindem cu sufletul trei sensuri ale Sfintelor

Scripturi. Cei simpli se multumesc cu ceea ce noi numim trupul Scripturii, adicS cu
sensul direct j cei avansati gasesc altul superior (corespunzator) sufletului, iar cei

perfecti (gasesc sensul adevaratj dupa cuvintul apostolului... Prin urmare, omul se
compune din trei parti : trup, suflet si spirit, iar Scriptura lasata de Dumnezeu pentru
mintuirea oamenilor are trei sensuri (De principiis IV, XI, P.G. XI, 364—365 ; la Levi-
tic, Omilia I, P.G. XII, 447; la Geneza, Omilia II, 6, P.G. XII, 173; XI, 3, col. 224 ;

XVII, 9, col. 262).

Primul sens care sta si la indemina primei categorii de oameni, a celor soma-
tici, este sensul literal sau istoric. Acesta trebuie cautat in primul rind, dar nu trebuie
sa raminem la el, pentru ca sub forma unor descrieri accesibile tuturor se ascund
sensum mult mai inalte (De principiis IV, 19, P.G. XI, 385). «Ce om de buna credinta
— spune el — poate afirma ca in prima, a doua si a treia zi a creatiei a fost seara
si dimineata, fara soare, fara luna, fara stele si chiar fara cer ? Cine este atit de naiv
sa creada ca Dumnezeu a sadit raiul in rasarit in felul in care sadeste un gradinar ?...

Cred ca toti vad acolo simboale si cauta sensuri inalte in relatarea aparent istorica,

dar care nu s-a petrecut intocmai cum este arelatata» (De principiis IV, 16, P.G. XI,

380 ; cf. la loan X, 4, P.G. XIV, 313).

Al doilea sens, desprins de cea de-a doua categorie de oameni, de psihici, este

sensul psihic sau moral. Sensul care se raporteaza la legea morala, la corectarea mo-
ravurilor, la edificarea spirituala (La Geneza, Omilia XVII, 1, P.G. XII, 253).

In sfirsit, al treilea sens, pe care a treia categorie de oameni, a celor pnev-
matici sau desavirsiti, il poate desprinde este sensul alegoric. Se intelege ca metoda
si sensul alegoric erau preferate de Origen. El nu este creatorul exegezei alegorice.

Adeptii curentului platonic si Filon din Alexandria i-au premers in acest sens. Pre-

fera acest mod de interpretare, pentru ca interpretarea strict literals daduse nastere

la multe abateri (De principiis IV, 8, P.G. XI, 356—361 j Omilia XII, 1 la Ieremia, P.G.

XIII, 377).
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trebam din nou : Cu toate elementele lor sau nu? Inaiinte de a reflecta ei

zic : da, cu toate. lar daca ne aratam sceptic! ca trupurile inviaza, im-

preuna cu singiurile care au curs in vine, cu carn-ea si cu perii de care

era acoperit in timpul mortii, ei zic ca Dumnezeu face ceea ce vrea. Insa

cei mai rasariti dintre ei, pentru a evita problema elementelor care se

perinda prin trup, zic ca trupul acesta va imvia desavir$it. Ne indoim insa

si de aceasta, pentru ca trupul este schimbator ca si acelea ; la fel ca

mincarurile, trupurile noastre se transforms in pasari carnivore §i in

animale si devin parti ale trupurilor acelora si iarasi fiind mincate ace-

lea de oameni sau de alte animale, se transforms iarasi si devin trupuri

ale oamenilor sau ale altor animale. $i acest fapt repetindu-se, in mod
necesar, acelasi trup devine parte a mai multor oameni. Deci, al cui trup

va fi la inviere ? $i iata-ne angajati intr-o discutie fara rost.

XXI

Ajungind la incurcatura, spun numaidecit ca lui Dumnezeu toate ii

sint cu putinta, invocind numaidecit cuvintele Scripturii, care la prima

vedere ar indica acest lucru. Ca de exemplu, (cuvintul) de la Iezechil

:

«Mina Domnului a venit peste mine si m-a luat in Duhul Domnului si

m-a pus in mijlocul unei vai pline cu oase omenesti. M-a facut sa tree

pe ilinga ele, de jur imprejur si rata ca erau foarte multe pe fata vaii

si erau uscate de tot. $i mi-a zis : «Fiul omului, vor putea oare oasele

acestea sa invieze ?» Eu am raspuns : «Doamne, Dumnezeule, Tu stii lu-

crul acesta !» El mi-a zis : «Prooroceste, Fiul omului, si zi catre acestea :

Oase uscate, ascultati cuvintul Domnului !» Asa vorbeste Domnul Dum-
nezeu catre oasele acestea : «.Iata ca voi face sa intre in voi un duh de

viata, va voi da vine, voi face sa creasca pe voi carne, va voi acoperi

cu piele, voi trimite duhul Meu peste voi si veti trai si va voi pune in

pamintui vostru si veti §ti ca Eu sint Domnul» (Iez. 37, 1—6).

Deci, se folosesc foarte probabil de acest cuvint si de altele din

Evanghelii, ca de exemplu : «Acolo va fi plinsetul si scrisnirea dintilor»

(Matei 8, 12) si «temeti-va de eel ce poate si sufletul si trupul sa le piarda.

in gheena» (Matei 10, 28). Apoi cuvintul de la Pavel : «vor invia si

trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Sau, care locuieste in

voi» (Rom. 8, 11).

XXII

Se cuvine, insa, ca orice iubitor de adevar sa discute in cunostinta

de cauza despre inviere, incit sa pastreze si traditia inaintasilor si sa nu

cada in vorbarie fara sens, nedemna de Dumnezeu.
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Trebuie rejinut ca orice trup, pentru a se conserva, primeste in el

din afara alimente $i ca, pe cind introduce unele, evacueaza pe altele, ca

in cazul plantelor ?i animalelor, incit elemental din care este alcatuit nu
este niciodata acelasi. De aceea, pe buna dreptate trupul a fost asemanat

cu un riu, pentru ca nici macar doua zile nu ramine aceea§i substanja

in el. Cu toate acestea, unul este totdeauna Pavel si Petru nu numai
dupa suflet, a carui existenta. dupa noi nu se schimba, nici nu i se adauga
ceva, desi firea trupului este schimbatoare, pentru ca forma exterioara

care caracterizeaza trupul ramine aceeasi, ramin aceleasi trasaturile care

dau identitate lui Petru si Pavel, intre care si cicatricele capatate in

copilarie, pistruii si cele asemenea lor. Aceasta forma care singularizeaza

pe Petru §i Pavel, elementul corporal schimbat in mai bine nefiind ace-

lasi cu eel abandonat, imbraca iarasi sufletul la inviere. $i daca forma

este aceeasi din pruncie pina la batrinete, chiar daca trasaturile par sa

se schimbe mult, se intelege ca forma actuala aceeasi va fi ?i in viitor,

insa foarte mult schimbata in bine. Pentru ca este firesc ca sufletul (sor-

tit) sa viefuiasca in continuare in trup sa se foloseasca (atunci) de un
trup corespunzator. Pentru ca daca am fi nevoiti sa traim in mare, in

mod firesc am dobindi insu$irile vietuitoarelor acvatice, asa incit am
avea bronhii si forma pe?tilor ; la fel va fi atunci cind vom mo§teni im-

paratia cerurilor si in alte locuri vom merge
;
va trebui sa avem trupuri

duhovnicesti, cu forma celui dintii, chiar daca acesta va fi slavit, pre-

cum a fost in oazul lui Iisus si al lui Moise si al lui Hie ; trupul lui Iisus

n-a avut alta forma la schimbarea la fata deosebita de cea de mai ina-

inte.

XXIII

Deci, sa nu va socheze afirmatia ca trupul inviat nu va fi acelasi cu

eel ce moare, pentru ca, asa cum am aratat, nici acum nu poate un ele-

ment sa fie ace!lai$i doua zile. De altfel, sta in firea ilucrurilor ca un ele-

ment de o anumita natura sa fie semanat, ?i de o alta natura sa fie adus

la viata. «Pentru ca este semanat trup firesc si este inviat trup duhov-

nicesc» (I Cor. 15, 44) si adauga Apostolul, aproape indicindu-ne ca la

inviere va trebui sa lepadam elementul pamintesc (din noi) si sa pas-

tram doar forma. «Ceea ce spun eu, fratilor, este ca nu poate carnea si

singele sa mosteneasca imparatia lui Dumnezeu si ca putrezirea nu poate

mosteni neputrezirea» {I Cor. 15, 50).

Trupul va consta din elementul care a singularizat carnea ; carnea

nu va mai fi, ci numai acel ceva care a singularizat-o, acela va fi speci-

ficul trupului celui duhovnicesc.

Referitor la cuvintele Scripturii, pe care le invoca frat.ii nostri, spu-

nem acestea : In primul rind, ca din cuvintele lui Ieremia, pe care le in-
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voca in deosebi cei simpli, mi reiese ca vor invia : carnea, pielea si ner-

vii, ci numai oasele. In rimdul al doilea, ca prin cuvintul «oase» nu sint

desemnate totdeauna oasele propriu-zise, ca termenul «oase» nu trebuie

luat in acceptiunea lui obisnuita, rezulta si din afirmatiile : «Oasele

noastre au fost risipite pina la iad» (Ps. 140, 7) ; «Toate oasele mele au

fost risipite» (Ps. 21, 15) ;
si «izbaveste-ma, ca s-au tulburat oasele mele»

{Ps. 6, 3). Ei invoca cuvintele casei lui Israil : «S-au uscat oasele noas-

tre, m s-a dus nadejdea, sintem pierduti» (Iez. 37, 11) si sus^in ca adunin-

du-se acestea, vor invia. Dar acest lucru este imposibil. S-a zis asa pen-

tru ca erau in captivitate si pentru ca prin Iezechil se da promisiunea

ridicarii poporului din robie si stricaciunea in care cazuse, dupa ce a fost

dat in mina dusmanilor pentru pacatele sale. Si pacatosii sint numiti de

Mintuitorul «morminte pline de oasele mortilor si de toata necuratia»

(Matei 23, 27). Se cuvine, insa, sa deschidem lui Dumnezeu mormintele

fiecaruia si sa ne scoatem din ele inviati, precum Mintuitorul a scos

afara pe Lazar.

XXIV

In legatura cu cuvintul : «Acolo va fi plingerea si scrisnirea dinti-

lor» (Matei 8, 12), trebuie spuse urmatoarele : Creatorul a facut fiecare

madular pentru cite o trebuinta din aceasta viata, iar dintii i-a facut

pentru a taia hrana tare. In viata de dincolo, in iad, ce nevoie au de din^i

cei ce se pedepsesc ? Nu cumva se maninca intre ei ? Prin urmare, nu
trebuie luate afirmatiile Scripturii ad literam. Zice : «dintii pacatosilor

i-a zdrobit» (Ps. 3, 8) si «mase!lele leilor le-a zdrobit Domnul» (Ps. 57, 6).

Cine este atit de fara minte incit sa creada ca Dumnezeu, mentinind doar

trupurile celor pacatosi, le va zdrobi doar dintii ?

Prin urmare, cuvintul trebuie interpretat alegoric : prin scrisnirea

dintilor celor pacatosi se intelege tulburarea sufletului in vremea cer-

cetarii pacatelor. Cuvintul «Temeti-va de eel ce poate si sufletul si trupul

sa-1 piarda in gheena» (Matei 10, 28) ne spune pe de o parte ca sufletul

este fara trup, pe de alta parte arata ca fara trup nu se va pedepsi. Des-

pre aceasta am vorbit atunci cind am tratat despre forma si despre ele-

mentele pe care le imbraca. Cuvintul Apostoilului (Pavel) : «va aduce la

viata si trupurile noastre muritoare» (Rom. 8, 11), dat fiind ca trupul este

muritor si nu participa la viata cea adevarata, poate avea sensul ca

forma trupului, despre care am vorbit, fiind din fire muritoare, atunci

cind «Hrdstos, viata noastra se va arata» (Col. 3, 4), aceasta, prinzind

viata, se va transforma din trup al mortii, prin «duhul care da viata»

{loan 6, 63), devenind din trupeasca, duhovniceasca. Cit priveste cuvin-

tul : «Va zice cineva -. Cum inviaza mortii ? si in ce trup ?» (I Cor. 15, 35),

aceasta vrea sa spuna ca elementul eel dintii nu va invia. Pentru oa in
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cazul bobului de griu, logosul eel spermaticos, strabatind intreaga lui

substanta, a bobului, adauga elementelor acestuia altele, adica pamint,

apa, aer si foe si, anulind insusirile acestora, le transforma in spic, care

se deosebeste radical de bobul eel initial prim marime, forma si varie-

tate.

Cuvintul lui Proclus

XXV

Acestea, deci, sustine Origen in tratatuil sau despre inviere bazin-

du-se pe o multime de argumente. Lipsesc insa unele marturii ale Scrip-

turii, pentru ca acest cuvint sa fie desavirsit sub toate aspectele, intoc-

mai ca o statuie. Acestea, deci, trebuie spuse. Pe acestea intelegindu-le

corect cineva, va spune ca invierea nu se refera la trup, — dat fiind ca

trupul nu poate dainui neschimbat peste veacuri — , ca va invia doar

elemental spiritual (care da specificitatea)
;
prin aceasta se vor pastra

trasaturile sale de acum, incit fiecare dintre noi va fi acelasi dupa forma,

precum a zis Origen.

Numai forma va invia, pentru ca trupul material nu ramine acelasi

nici macar o perioada scurta de timp, ci se schimba §i se transforma ;

ramine doar ceea ce 11 caracterizeaza, adica forma. $i ca sa nu zici

:

Nu pricep (pentru ca acela nu s-a exprimat clar), l^i voi explica acum
ce inseamna toate acestea. De buna seama ca ai vazut un burduf plin

cu apa ; daca pe de o parte curge, iar pe de alta se umple, forma ramine

aceeasi. De orice fel ar fi elementul introdus in el, ia forma acestuia.

Daca dintr-un burduf se scurge apa, iar cineva toarna mereu in el atita

cit se scurge, nepermitlnd ca burduful sa se godeasca deodata de apa, in

mod firesc, ceea ce se adauga face ca acesta sa arate ca mai inainte,

pentru ca in el cantitatea este aceeasi. Daca ar vrea sa compare cineva

trupul cu acestea, nu ar gresi. Pentru ca la fel se intimpla cu elementele

introduse prin hrana in locul celor eliminate
; ele iau forma acelora. Ast-

fel, ceea ce se adauga ochilor (in locul celor eliminate) seamana ochilor,

ceea ce se adauga fetei, seamana fetei, ceea ce se adauga altor organe

seamana acelora. Fiecare organ pare, datorita formei care nu se

schimba, a fi acelasi, desi nu are aceleasi elemente ca la inceput. $i daca

nu sintem aceiasi in trup chiar si pret de citeva zile, ci doar dupa forma

care este imprimata in trup (pentru ca numai aceasta ramine de la nas-

tere), cu atit mai mult, nici atunci nu vom fi aceiasi dupa trup, ci doar

dupa forma care si acum se pastreaza in noi si ramine. Ceea ce este acolo

pielea, aici este forma ,- ceea ce este acolo apa, aici sint elementele care

se introduc si se elimina. Deci, precum acum trupul nu este acelasi, dar
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se pastreaza. forma caracteristica, la fel §i atunci, trupul nu va mai fi a-

celasi, ci numai forma care va spori intra slava, pentru ca nu se va mai

arata intr-un trup stricacios, ci intr-unul nepatimitor si duhovnicesc,.

precum a fost eel al lui Iisus in momentul schimbarii la fata, cind s-a suit

pe munte impreuna cu Petru si s-au aratat cu El Moise si Hie.

XXVI

Acesta este pe scurt sensul invataturilor lui Origen. Daca cineva se

indoieste de justetea lor si referindu-se la trupul lui Hristos, Care a fost

numit «intiiul nascut dintre morti» si «pirga» (Colos. 1, 18; I Cor. 15,.

20), zice ca precum El a inviat, asa va trebui sa invieze trapurile tu-

turor, ca precum Hristos a fost inviat, «la fel Dumnezeu va aduce

la viata pe cei adormiti prin Iisus» (I Tes. 4, 14)— or, trupul lui Iisus a fost

inviat cu carnea si oasele pe care le-a avut (mai inainte), precum a fost

incredin|at Toma — , aceluia noi ii vom spune ca trupul lui Hristos nu

era «din voia vreunui barbat» (loan 1, 13), din placerea adusa de somn,

«conceput intru faradelegi si nascut intru pacate» (Ps. 50, 5), or «de

la Duhul Sfint si prin puterea Celui Prea Inalt» (Luca 1, 35) si din

fecioara, pe cind al nostru se datoreste si placerii si este totul strica-

ciune. De aceea si inteleptul Sirah zice : «murind omul, il vor lua in

primire tiritoarele si animalele si viermii» (Intel. Sirah 10, 11). Iar in

Psalmul 88 se spune : «Oare, pentru cei morti faci Tu minuni ? Sau se vor

scula mortii si Te vor lauda ? Se va vesti in mormint mila Ta isi adevarul

Tau intru pierzare ? Nu cumva se vor face cunoscute minunile Tale intru.

intuneric si dreptatea Ta in pamintul uitarii ?» (Ps. 88, 11). Si alte (multe>

cuvinte asemenea acestora gaseste acela care cerceteaza Scripturile ; noi r

insa, nu le amintim pe toate, pentru a nu lungi prea mult cuvintul.

Discursul lui Metodiu

XXVII

Incetind Proems, o liniste adinca s-a asternut printre cei de fata, care

se aratau vadit nedumeriti. Cind am crezut ca este timpul, am ridicat

linistit capul si, inspirind adinc, intocmai ca marinarii dupa ce a trecut

furtuna, m-am inlors catre Auxentiu si am zis : «Auxenti'e, socotesc ca

poetul n-a spus in zadar : «Doi mergeau impreuna si cei doi erau rivali»

(Iliada 10, 224). Te iau ca insotitor si tovaras de lupta, ca nu cumva A-
glaofon, inarmat cu cuvintele funeste ale lui Proclus $i Origen, sa dis-

truga invatatura despre inviere. Hai sa ne aisezam in ordine de bataie si

sa nu ne temem de replicile lor, care incurca doar pe cei slabi. In ele mi
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este nimic sanatos si fumdamentat, ci numai o inlantuire frumoasa de

cuvinte, care are ca scop socarea si convingerea ascultatorilor.

Ei nu fac aceasta de dragui adevarului si al utilului, ci pentru ca

sa para inteleptf to cuvint inaintea celor prezenji. Pentru ca pentru

multi au mai multa importamta discursurile care se disting prin frumu-

sete si simetrie, decit cede care au in vedere o stare mai buna si sfin-

tenia. Ei vor cu orice pret sa placa si sa fie laudati, intocmad ca sofistii,

care sint platiti pentru discursuri si-si vind intelepciunea pe laude. Gin-

ditorii cei de demult se straduiau mai putin sa placa si mai mult sa fie

folositori. In decursud vremii s-a permis tuturor sa cerceteze Scripturile

ca sa invete ceea ce este bine, imsa multi s-au umplut de trufie, au si

crezut ca sint in stare sa stie totul, s-au dedat la certuri si s-au prezentat

ca dascali... n-au inteles ca cuvintele se spun de dragui faptelor, asa cum
fac medicii cu cei bolnavi, ca limba trebuie sa fie ca o lira a trupului. De
aceea, se cuvine a ne stradui sa dobindim intelepciunea cea adevarata,

•sa facem ceea ce este cu adevarat drept si nu in aparenta, sa nu pasim

schiopatind in domeniul intelepciunii, urmarind mai degraba slava de

la oameni decit adevarul, si sa nu imbfacam vesmintul si formele ipo-

criziei.

XXVIII

Caci, cei care se impodobesc cu stralucirea cuvintelor sint intocmai

ca femeile gatite abil pentru amagirea (barbatilor), daca de buna seama
cineva dintre novici nu ia seama la credinta si viata lor. Se cuvine, deci,

a examina bine cuvintuil acestora, inainte de a-1 lasa sa ne patrunda in

inimS, pentru ca insala precum sirenele pe cei ce fugeau de ele, ascun-

zind mizantropia cu glasul lor frumos. (In cele din urma) am zis : Auxen-

|ie, cum ti se par (toate) acestea ? Iar el a raspuns : La fel ca si tie.

Prin urmare, (am continuat), sofistii nu cunosc adevarul, ci doar il

imita precum pictorii. Ca si acestia incearca sa imite pe constructorii de

•corabii §i corabiiile si pe conducatorii lor, desi nu stiu sa construiasca

corabii, nici sa navigheze. Daca indepartam culorile, se conving si copiii

care admira astfel de zugraveli ca corabia nu este corabie, nici cirmaciu]

cirmaci, ci o combinatie de linii si culori, facuta cu scopul de a incinta

privirea ; ca cei care au creat acestea din culori au redat imaginea co-

rabiei si a cirmaciului, iar nu corabia si pe cirmaci insusi.

A u x e n t i u : Introducerea este prea lunga pentru eel doritor sa

4e asculte.

M e t o d i u : Dar si folositoare, prietene, am zis. Ei se folosesc de

•cuvintele inspirate ale Scripturii pentru a-si dobindi o slava ioselatoare,

pe care o numesc dreptate si adevar, desi nu este dreptate. Daca cineva

^r Mideparta acest val, nu socotesti oa ar fi da|i de rusine ?
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A u x e n t. i u : Foarte mult, a zis.

Metodiu: Care din iioi, Auxentiu, vrei sa dirijeze pe drumul pe

care ma aflu, eu sau tu ?

Auxentiu: Intr-adevar, tu dirijezi, caci tu dai tonul in discutie.

XXIX

Metodiu: Deci, s-a zis (ca sa examinam pe rind, de la inceput,

cele spuse de Aglaofon) ca sufletul a luat trupul acesta cu care sintem

imbracati, ca urmare a incalcarii poruncii, ca in vremurile de demult

a petrecut fara el, in stare de fericire, ca tunicile de piele sint trupurile

in care a trebuit sa intre sufiletele, care poarta in ele morbul mortii. Ori

nu ai spus acestea la inceput, doctore ? Hai, spune, daca \i se pare ca

n-am retinut corect.

Aglaofon: Nu este nevoie sa se mai repete ceva. Intr-adevar,

acestea s-au spus la inceput.

Metodiu: Inca ceva : s-a mai zis de catre tine ca trupul este ca

o piedica in calea ratiunii (in procesul cunoasterii) realitatii, ca este

cauza preocuparilor minore, a luxului, a poftelor pimtecului, a gindurilor

urite si a tot felul de pacate
;
pentru ca sufletul nu poate pacatui de la

sine, fara trup. Ca dupa dezbracarea lui de trup si mergerea lui in ceruri,

nu va mai calca poruncile, va fi fara pacat isi va petrece impreuna cu

ingerii, pentru ca trupul 1-a provocat la pacat si i-a fost colaborator.

Pentru ca fara trup este imposibil ca sufletul sa pacatuiasca ; de aceea,

pentru a petrece fara pacat in veci, el nu va mai imbraca trupul care

inclina spre stricaciune si nedreptate.

Aglaofon: $i aceasta s-a zis.

Metodiu: $i ti se pare ca a zis bine si corect ?

Aglaofon: Ce-ti pasa, continua !

Metodiu: Nu ceea ce zic eu, ci ceea ce ai zis tu.

Aglaofon: Bine si corect.

Metodiu: Ti se pare bine si corect sa spuna cineva lucruri con-

tradictorii ?

Aglaofon: In nici un chip.

Metodiu: Ji se pare plictisitor eel ce cauta sa gaseasca ade-

varul ?

Aglaofon: Nicidecum, a zis.

Metodiu: Nu cumva preferi melodia mincinoasa a cuvintelor

celui ce produce adevaratele armonii ?

Aglaofon: Nicidecum.
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Metodiu : Ai zis, deci, ca demonstrate nu te plictiseste. Prinur-

mare, ai zis ca sufletele au pacatuit pe cind inu aveau trup, ca atunci

n-au ascultat de porunca, iar Dumnezeu le-a dat tunicile de piele mai
tirziu, ca urmare a calcarii poruncii, ca sa poarte cu ele morbid mortii

;

ca tunicile sint trupurile. Uitind, insa, cele ce ai zis la inceput, ai zis

ca nu poate sufletul skigur sa pacatuiasca ; de asemenea, ca anume
cauza a tot felul de rele i s-a facut trupul ; de aceea, pentru a nu im-

pinge iarasi sufletul la pacat, cum s-a intimplat mai inainte, sufletul va
fi in veci fara trup. Apoi, ai spus ca sufletul a pacatuit in paradis, pe

cind era in stare de fericire, ca incalcind porunca §1 supunindu-se paca-

tului, ca urmare a ascultarii de sarpe, i s-a dat trupul ca o legatura de

pedeapsa. Incit, fie la inceput, fie dupa aceea, nu s-au expus lucrurile

corect. Caci fie ca sufletul a pacatuit inainte de a avea trup $i cu ni-

mic nu greseste mai mult luind trupul si zadarnica este vorbaria ca

trupul inviaza
;
fie ca (sufletul a pacatuit) impreuna cu trupul si atunci

nu se mai poate spune ca tunicile de piele sint trupul. Pentru ca omul

a fost calcator ai poruncii divine inainte de canfect,ionarea lor. Pentru

aceasta au fost confectionate, ca sa acopere goliciunea adusa de pacat.

Deci, care din doua, pentru ca si pentru tine trebuie sa fie clar ca cele

doua afirmatii se contrazic ? Sau nu pricepi, Aglaofon, ceea ce am spus ?

A g 1 a o f o n : Trebuie sa marturisesc, eu oare am zis ca tunicile

de piele sint trupurile, ca sufletul a pacatuit inainte de a intra in trup,

inainte de confectionarea acestora (caci tunicile li s-au confectionat din

cauza incalcarii poruncii si nu incalcarea a avut loc din cauza tunicilor).

Sint de acord ca nu trupul este cauza raului, ci sufletul insu^i ; de aceea,

chiar daca nu primea trup, tot pacatuia, pentru ca si inainte de a avea

trup, a pacatuit. De asemenea, este nesabuit lucru a spune ca trupul nu

va invia, pentru ca nu cumva sa devina iarasi prilej de a pacatui pentru

suflet. Pentru ca sufletul putea sa pacatuiasca chiar si fara trup, asa cum
s-a si intimplat. De aceea, se cuvine a nu mai spune nici eu, nici altcineva

ca trupurile sint tunicile de piele, iar daca accept acest lucru, trebuie

sa-1 si marturisesc.

XXX

Metodiu: Ce, Aglaofon, am zis, ti se pare ca cealalta afirmatie

este core eta ?

Aglaofon: Care ?

Metodiu: Spusa ca trupul a fost iscodit ca legatura si catusa

impotriva sufletului si ca profetul pentru aceasta a zis despre noi ca sin-

tem «captivi ai pamintului», iar David ne-a numit «pusi in catuse»

(Ps. 145, 7).
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A g 1 a o f o n : El a zis : N-am ce sa-ti raspund, Ce sa mai despicam

lucrurile

!

,

Metodiu: Am simtit ca roseste si ca evita sa-mi raspunda si am
zis : crezi c5 vreau sa te combat din invidie, ca problema nu merita atita

disputa ? O, dragul meu, nu ezita sa-mi raspunzi. Vezi bine ca discutia

noastra nu este legata de chestiuni minore, ci de felul in care trebuie sa

credem. Nimic nu vatama atit de rSu pe om, decit faptul de a cugeta

gresit in aceste privinte. Hai, te rog, sa clarificam problemele si daca

ceva nu ti se pare adevarat, coreoteaza-ma, gindindu-ite mai mult la ade-

var decit la mine.

Socotesc mai bun faptul de a fi corectat, decit acela de a corecta,

mai bine a te elibera de rau, decit a elibera pe altii. Hai, deci, sa spunem

parerile fata in fa^a, sa vedem daca se deosebesc. Pentru ca, a^a cum
am zis, nu avem in vedere probleme mici, ci insusi faptul de a sti ceea

ce este bine §i ceea ce este rau. Pentru ca, daca tu nu crezi ca trupul

mviaza, eu cred.

Aglaof on : A zis: Foarte corect expui cele ce am zis.

Me t o d i u : Ai zis ca trupul este catusa, temni^a, mormint, povara,

piedica, iar eu nu sint de acord.

A g 1 a o f o n : A zis : Adevarat graiesti.

Metodiu: Ai zis ca acesta este cauza desfriului, ratacirii, triste-

tii, miniei si a tuturor relelor, ca el impiedica lansarea sufletului nostru

spre mai bine si nu ne permite sa intelegem realita^ile si sa ajungem la

cunoastere. Ca chiar daca incercam sa surprindem ceva din realitate, se

interpune intunericul care ne intuneca ra^iunea si nu ne permite sa ve-

dem clar adevarul, ca cugetul nostru este dus la ratacire prin vaz si prin

celelalte simturi.

A g la of on : A zis : Vezi, Eubulie, ca eu sint gata sa te laud cind

\\i expui gindurile corect ?

XXXI

Metodiu: Ai sa ma lauzi si mai muilt. Daca crezi ca trupul este

catusa, atunci el nu mai poate fi socotit cauza celor rele si a nedreptatii

savirsite de suflet, ci din contra, cauza cumpatarii si a strunirii lui. la

asoulta, unde ducem pe cei bolnavi ? Nu la doctori ?

Aglaofon: Evident.

Metodiu: Unde ducem pe cei vinovati ? Nu la judecatori ?

Aglaofon: Fireste.

Metodiu: Nu este, oare, corect sa fie pedepsiti cei ce au gresit ?
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Aglaofon: Da.

Metodiu: Este dreptatea eel mai mare bun ?

Aglaofon: De acord.

Me t o d i u : Nu face bine eel care judeca drept ?

Aglaofon: Ba da.

Metodiu: Pentru ca dreptatea este fdlositoare.

Aglaofon: Evident.

Metodiu: Deci, trag foloase cei ce sint judecatl, pentru ca este

indepartata de la ei rautatea, cum sint indepartate bolile prin interme-

diul operatiilor si al doctoriilor. Fiind pedepsit, eel nedrept isi indreapta.

sufletul, se elibereaza de boala cea mare, care este nedreptatea.

Aglaofon: De acord.

Metodiu : Nu esti de acord ca pedepsele trebuie sa se aplice

celor ce gresesc pe masura greselilor savirsite, precum si doctorii fac

taieturi pe masura gravitatiii ranilor ?

Aglaofon: Asa este.

Metodiu: Prin urmare, eel ce a savirsit fapte (aducatoare) de

moarte este vrednic sa fie dat mortli, eel ce a ranit, sa fie ranit, eel ce

este vrednic de catuse, sa-si puna catuse.

A g 1 a o f o n : De acord.

Metodiu: Deci, eel ce a savir§it nedreptatea este certat cu lan-

turi, rani si alte pedepse, pentru a inceta sa mai nedreptateasca, asa cum

un lemn sucit este indreptat prin diferite munci.

Aglaofon: Foarte adevarat ai grait.

Metodiu: Caci judecatorul nu-1 pedepseste pe eel nedrept atit

pentru fapta savirsita in trecut, cit mai ales pentru a nu o mai savirsi

in viitor.

A

g

laofon: Evident.

Metodiu: Este clar ca lantul impiedica inclinatia cuiva de a face

nedreptate, pentru ca nu-i permite sa faca cele ce vrea.

Aglaofon: Adevarat.

Metodiu: Deci, odata indepartata posibilitatea de a gresi — pen-

tru ca lanturile nu permit celui nesabuit sa se dedea placerilor, ci sa

le reprime si sa fie virtuos — acela inva^a sa fie cumpatat.

Aglaofon: Evident.

Metodiu: Prin urmare, nu catusa este aceea care impinge la

greseala, ...
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Aglaofon: Asa se pare.

M e t o d i u : Catusa intelepteste (pe oameni) si-i face mai drepti,

este medicament pentru suflet, amar si usturator, dar curativ.

Aglaofon: Asa este.

Metodiu : Sa revenim la cele dinainte. Ai zis ca trupul s-a pus

ca o catusa sufletului dupa calcarea poruncii.

Agl aof on : Da, am zis.
;

Metodiu: Dar sufletul greseste impreuna cu trupul, pentru ca r

daca so.cotesti pacat desfriul, uciderea si lipsa de evlavie, toate acestea

le savirseste sufletul impreuna cu trupul.

A gl ao f o n : Ma plec. ,

Metodiu: Dar am zis ca eel incatusat nu poate savirsi ne-

dreptatea.

Aglaofon : Da, am zis.

Metodiu: Pentru ca este impiedicat de catusele care-i produc

necazuri.

Aglaofon: Da.

Metodiu: (Ai zis) ca trupul este ca o catusa pentru suflet.

Aglaofon: Ai dreptate.

Metodiu: Or, pacatuind pe cind sintem inca in trup, inseamna

ca trupul este partas la pacat.

Aglaofon: Asa e, pacatuim.

Metodiu: Dar eel incatusat nu poate sa faca rau.

Aglaofon: $i aici sint de acord.

Metodiu: Pentru ca este retinut de acestea.

Aglaofon: Da.

Metodiu: Pentru ca nu-i permite catusa.

Aglaofon: Clar.

Metodiu: Atunci inseamna ca sufletul colaboreaza cu trupul la

pacat.

Aglaofon: Da.

M e t o d i u : $i ca nu este catu'Sa.

Aglaofon: Intr-adevar.

Metodiu: Prin urmare, trupul nu este catusa nici pentru tine,

nici pentru altcineva, Aglaofon, ci colaborator al sufletului, atit la fapta

buna, cit sd la cea rea.

Aglaofon: De aoord.
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XXXII

Metodiu: Acestea, deci, am avtit de spus, o, Aglaofon, in legatura

cu cele zise de tine mai inainte. Pentru ca tu ai zis la inceput ca trupul

este catusa si inchisoare si piedicS pentru suflet. Vezi ca nu este precum

ai zis ? $i cum sa fie, prietene, catu?a, atit timp cit sufletul il foloseste

ca pe un collaborator pentru a savirsi nedreptatea. Asa ceva este im-

posibil. Daca s-a dat sufletului ca instrument de chinuire, dupa incal-

carea poruncii pentru a educa sufletul ranit sa cinsteasca pe Dumne-

zeu, cum coiaboreaza trupul cu sufletull la savirsirea nedrept&tii ? Pen-

tru ca lantnrile si inchisorile si catu$ele si toale celelalte instrumente

de pedeapsa se impun celor pedepsi^i pentru a-i impiedica sa savir-

seasca nedreptatea. Nu se pune catu^a celui ce a gresit pentru ca aceasta

sa-1 ajute sa greseasca si mai mult, ci pentru ca acesta sa inceteze a

mai savirsi nedreptatea, dat fiind ca este chinuit de lant,. Judecatorii

ordona sa se puna catuse celor rai ca sa-i impiedice, chiar daca ei nu

vor, sa faca fapte rele. Pot savirsi fapte rele cei care se afla in liber-

*tate, fara a fi impiedicati de lanturi. In vremurile de demult, omul
— Cain — a ucis, s-a aratat necredincios, s-a inohinat la idoli si s-a

indepartat de Dumnezeu. Lui s-a dat trupul ca o catusa ? Cum se face

ca Dummezeu, dupa ce omul a savirisit nelegiuirea, pe cind era fara

trup, i-a dat trupul ca sa-1 ajute sa savirseasca neiegiuiri si mai mari ?

Cum se face ca dupa ce a plasmuit catusa, (Dumnezeu a zis omului) :

«Iata, am pus inaintea fetei tale viata ?i moartea : allege viata ; binele

si raul : alege binele». Sau : «Daca vetj voi isi veti asculta de Mine...».

Pentru ca acestea s-au zis unuia care avea ilibertatea de a alege si nu

unuia pus in lanturi si fara putinta de a ac^iona. Prim urmare, din toate

cele spuse rezulta ca trupul nu trebuie sa fie numit nici catusa, nici

inchisoare, nici lant, iar despre suflet nu trebuie sa se spuna ca este

«captivul ,lutului», ca Dumnezeu le-a condamnat sa fie inlantuite cu

«catuse de lut». Este, deci, imposibil a accepta acest lucru. De neaccep-

tat este si parerea ca trupul nu va convietui cu sufletul in decursul

veacurilor, pentru ca el este piedica si catusa si pentru ca sa nu fim

incatu§ati ai stricaciunii, in veci, atunci cind vom intra "in imparatia

luminii.

Combatind indeajuns afirmatia ca trupul a avut rostul de a fi ca-

tusa a sufletului, am rezolvat si cealalta afirmatJe, ca pentru a nu fi

inteminitati in vremea imparatiei luminii, de care sintem chemati sa ne

bucuram, pentru aceasta trupul nu inviaza.
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XXXIII

Ce alta dovada trebuie sa mai aducem pentru convingerea celor

grei da minte, ce argumente mai izbitoare decit cede spuse mai inainte ?

Da, sint §i alteile cu care se poate combate parerea acestora. Noi am
dovedit, dar inca vom mai dovedi, ca nici Ieremia nu ne-a numit «cap-

tivi ai pamintului» pentru ca avem trup, nici David nu ne-a numit «in-

catusaj;i» pentru acelasi motiv. Dar, dupa ce am spus cele ce trebuia

despre «tunieile de piele», despre faptul ca inainte de confectionarea lor

protoparintii au petrecut in trup, bucurindu-se de nemurire, si dupa

ce am aratat ca ttrupul nu poate fi numit inchisoare §i nici catu$a, ma
voi intoarce, precum am promis, o, barbati judecatori, — pentru ca

judecatori va socotesc, o prea puternice Teofile — , la cele de la inceput,

pentru a vedea §i mai clar ceea ce vrem.

XXXIV

Dupa ce Dumnezeu, creatorul tuturor, a pus totul in buna rin-

duiala, a?a ca intr-un mare ora$, $i totul a fost infrumusetat la porunca

Lui, fiecare element iluindu-!?i locul ce i se cuvenea, dupa ce lu-

mea a fost umpluta de tot felul de lucruri si de vietati, de stele pe cer,

de pasari in aer, de patsrupede pe paminl; §i de inotatoare in apa, 5n

cele din urma, pregatindu-i totul ca pe o casa prea frumoasS, a facut

pe om, a imprimat in el chipul Sau si 1-a asezat in lume intocmai ca

pe o statuie stralucitoare intr-un templu maref. El a fost facut nemuritor

pentru ca a iesit din mina Celui nemuritor, iar cei nemuritori dau nas-

tere la opere nemuritoare. Dupa cum si cele rele sint savirsite de cei rai.

Nedreptatea nu este opera dreptatii, ci a nedreptatii, si invers, fap-

tul de a fi corect nu sta in firea celui nedrept, precum nici faptul de a

duce la stricaciune nu este opera nestricaciunii, ci a stricaciunii. $i orice

s-ar intimpla, se intimpda dupa aceasta logica.

In cazul de fata, avem pe de o parte pe Dumnezeu, Care este ne-

murirea, viata <?i nestricaciunea, iar pe de alta parte pe om, opera lui

Dumnezeu. $i fiindca tot ceea ce este plasmuit de nemurire este nemu-
ritor, in mod firesc omul este nemuritor. Pentru ca pe om 1-a creat

Insusi Dumnezeu, pe cind ceMalte vieta^i din paminit, din apa si din

aer s-au facut la porunca Lui. Iar cind zicem om, nu intelegem doar su-

fletul fara trup, nici trupul fara suflet, ci acest tot unitar si bun, alca-

tuit din suflet si trup. Rezulta de aici ca omul a fost creat nemuritor

si departe de orice boaia si stricaciune. Acest lucru il putea afla cineva

indeajuns din Scriptura. In legatura cu oelelalte creaturi, care apar, in-

floresc si imbatrinesc, a zis : «Sa scoata pamintul via|a, patrupede, ti-

ritoare isi animale» (Gen. 1, 20, 24), insa, in legatura cu omul nu s-a

10 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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exprimat cu cuvinte ca : «Sa scoata pamintul», «sa scoata apele», «sa

se faca a§tri» (Gem. 1, 24, 20, 14), ci «sa facem pe om dupa. chipul si

asemanarea Noastra §i sa stapineasca peste pestii marii si peste pasa-

rile ceruilui si peste animale» (Gen. 1, 26). Si «a luat Dumnezeu farina

din pamint si 1-a facut pe om» (Gen. 1, 26).

XXXV
Si pentru ca voi sa vedeti ca mare este deosebirea dintre om si

celelalte creaturi, in general §i in parte, si ca este al doilea in cinste

dupa inged, sa aratam isi acest aspect. Celorlalte creaturi le-a venit

viata din inspirarea aeruiui, pe cind omului din insasi natura cea nemu-
ritoare. CSci Dumnezeu «a suflat peste fa|a lui suSlare de viata si omul

a capatat suflet viu» (Gen. 2, 7), $i a poruncit celor dintii sa slujeasca

si sa fie supuse, iar omului sa stapineasca. Pe cind acelora, la porunca

lui Dumnezeu natura le-a dat forme si chipuri diferite, omului i-a im-

primat trasaturile divinitatii, chipul autentic al Tatalui si al Fiului.

«Caci a facut Dumnezeu pe om dupa chipul Sau» (Gen. 1, 27). §i s-a

ingrijit ca statuia Sa sa dainuie, sa nu fie cuprinsa de stricaciune, asa

cum fac si daltuitorii de statui. Pentru ca aceistia se ingrijesc nu numai

de faptul ca statuile lor sa fie frumoase §i impunatoare, ci si ca ele, pe

cit este posibil, sa nu piara, sa se conserve timp indeilungat, asa cum a

facu't Fidias. Acesta, dupa ce a daltuit pe zeul Pisaion, — din fildet?

1-a facut — a poruncit sa se toarne untdeiemn peste ambele picioare

ale statuii, ca s-o faca, pe cit posibil, nemuritoare. Sd daca asa fac crea-

torii de lucruri trecatoare, a permis, oare, Dumnezeu, mesterul eel mi-

nunat, Care poate sa faca totul din nimiio, Cel care a facut pe om, a

permis, oare, ca statuia Lui inzestrata cu ratiune sa fie muritoare, sa

fie omul lasat prada descompunerii si stricaciunii, cell care in mod deo-

sebit a fost linvrednicit sa fie facut de miinile Lui isi dvipa chipul si

asemSnarea Sa, prodoaba lumii pentru care s-a facut ilumea ? Nu se

poate spune asa ceva. Este cuprins de nesabuinta eel care afirma asa

ceva.

XXXVI

Dar, poate reflectind ila cele spuse, veti zice, o, Aglaofon : Si cum
s-a facut muritor, daca — dupa voi, era nemuritor, iar ceea ce este

nemurdtor nu poate deveni altceva decit ceea ce este, netransformin-

du-se intr-o natura decazuta si muritoare ?

Prin urmare, ar fi fost imposibil sa devina muritor, daca era ne-

muritor. Eu voi zice : fiindca a fost liber sa aleaga intre bine §i rau,

si pentru ca diavolul, uritoruil de bine, 1-a invidiat si 1-a impins la rau.

Pentru ca «Dumnezeu a facut pe om pentru nestricaciune si dupa chipul
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Sau eel veisnic 1-a facut» (Intel, lui Solomon 2, 23 ; 1, 13; 2, 24). «Dum-
nezeu n-a facut moartea isi nu duce la pierzare pe cei vii» ; «Datorita

invidiei diavolului a intra* moartea in lume», precum se spune si in

intelepciunea lui Solomon. Dar, de unde vine moartea, daca Dumne-
zeu n-a facut-o ? Daca ar fi fost provocata de invidie, cum se face ca

invidia a fost mai tare decit vointa lui Dumnezeu ? Nu, asa ceva este

blasfemie. Dar de unde vine invidia ? — va .zice interlocutorul. Pentru

ca daca vine de la diavol, atunci de ce a fost facut diavolul ? Si daca a

fost facut, inseamna ca eel ce 1-a facut este vinovat ca este rau — dar

Dumnezeu nu poate fi autorul nici unui rau. Atunci inseamna ca dia-

voilul este necreat si daca este necreat, inseamna ca nu este patimas,

aducator de nenorocire si lipsit de inima. Caci sta. in firea lucrurilor

ca aeel ce este necreat sa nu fie supus la vreo patima dintre acestea.

Despre diavol se spune ca este pedepsit si nimicit ; se stie, insa, ca eel

pedepsit sufera §i se schimba §i numai ceil necreat este nepatimitor §i

neschimbator. Prin urmare, diavolul nu este necreat, ci creat. Si daca

este creat, iar tot ceea ce este creat are un creator si o origine, cine

este creatorul diavolului ? Apoi, eel care 1-a creat pe diavol este ne-

creat sau creat? Dar necreat numai unul este, si acela este Dumnezeu.
Iar lumea intreaga nu are alt creator in afara de El. Caci zice : «Eu sint

primul, Eu sint dupa acestea si in afara de Mine nu este alt Dumne-
zeu" (Isaia 44, 6). Nimic nu se creeaza sau se schimba fara voia Lui.

Caci se spune : «Fiul nu poate sa faca nimic de la Sine, decit daca vede

pe Tatal facind. Cele ce face Tatal, ace-lea face si Fiul la fel» (loan 5,

19). Nimic nu poate face contra Tatalui, contra lui Dumnezeu. Caci daca

ar fi savirsit ceva contra lui Dumnezeu, ar fi incetat sa mai fie persoana

Lui, ar fi fost nimicita de puterea si taria lui Dumnezeu. Pentru ca nu-

mai Cel ce le-a facut poate nimici ;si pe cele nemuritoare.

XXXVII

Veti zice : Ce este, deci, diavolul ? Este duh care are in stapinire

materia, asa cum a zis si Atenagora ; duh facut de Dumnezeu precum au

fost facuti §i ceilalti ingeri, avind stapinire asupra materiei si a celor

materiale. Acesta a fost rostul ingerilor, Dumnezeu le-a dat in grijS pe

cele facute de El; Dumnezeu avea sa poarte grija de toate fapturile,

conducind totul fara gres, intocmai ca pe o corabie eu cirma intelep-

oiunii Sale, pe cind ingerii erau rinduiti sa o conduca pe parti. Dar, pe

cind unii, pe care i-a facut $i le-a poruncit aceasta Dumnezeu, au ramas

la locul lor, altul, insa, s-a aratat viclean cu cei incredintati lui ; s-a

umplut de invidie impotriva noastra, precum aceia care s-au indr5gos-

tit dupa aceasta de trupuri si s-au impreunat cu fiicele oamenilor.
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Avind libertate de vointa, precum si oamenii (si doua posibilitSti):

fie sa asculte de ratiune §i sa se impartaiseasca de fericire, fie sa nu
asculte si sa fie pedepsiti, diavolul era astru luminos. «Cum a cazut din

cer Luceafarul, eel care rasare dimineata?» (Isaia 14, 12). El rasarea

cu ingerii, era astru matimal, dar a cazut si s-a zdrobit de pamint si a

urzit pentru om lucruri contrarii cu menirea lui. Dar Dumnezeu sta im-

potriva «celor mimdri» (I Petru 5, 5) si nimiceste cugetele semete. Imi

vin in mimte si niste versuri

:

«0, sarpe, inceputul si sfir?itul tuturor relelor,

Tu, eel ce dai na^itere la sarcina grea de rele,

Ratacitorule, calauzitorul catre viata dusa in orbire $i necuno^tinta,

Cel care te bucuri de suspinele ?i plinsetele eelor muritori,

Tu ai inarmat bratul nelegiuit al uritorilor dei frati,

Tu ai facut pe Cain sa minjeasca pamlintul cu singe nevinovat,

$i ai facut ca protoparintele din veci sa zaca in iad . . .».

XXXVIII

Asa a aparut diavolul. Cit priveste moartea, aceasta a fost aplicata

omuilui in vederea intoarcerii lui la starea cea dintii, a§a cum sint apli-

cate elevilor silitori pedepse pentru indreptare. Caci moartea nu este

altceva decit despartirea sufletului de trup. Dar veti zice : Dumnezeu
este cauza mortii ? Iarasi aceeasi intrebare ni se adxeseaza. Nicidecum.

Dascalii apilica pedepse elevilor pentru indreptare. Deci, moartea este un

lucru bun, daca a fost iscodita pentru indreptare si este asemenea ver-

gillor aplicate copiillor ; nu moartea adusa de paoat, preainteleptilor, (a

iscodit-o) Dumnezeu, ci pe cea a separarii trupului (de suflet). Omul
a avut ilibeTtate de vointa si a fost independent, a avut libertatea, pre-

cum am zis, sa aleaga intre bine (si rau), cind a auzit : «din orice pom
din paradis sa mincati, in afara de pomul cunostintei binelui si raului

;

pentru ca in ziua in care veti minca din el, cu moarte veti muri» (Gen.

2, 16— 17). Diavolul, insa, 1-a indemnat sa manince din pomul oprit,

convingindu-il cu dibacie sa se faca neascultator, iar eil a calcat porunca

lui Dumnezeu. §i a devenit acesta pentru el cursa, piedica i$i tapu'^a.

Pentru ca n-a facut Dumnezeu raull, nici ilumea intreaga de la un capat

la altul nu este cauza raului. Tot oeea ce era doitat de El cu libertate

de vointa, (era menit) sa tina isi sa pazeasca legea pe care El Insusi a

pus-o, iar raul consta in nerespectarea legii. Este un mare pacat a nu
asculta de Dumnezeu, a trece dincolo, in mod liber, de limitele a ceea

ce este drept. De aceea, fiindca omul s-a imtinat prin indepartarea de

Dumnezeu si (pe el) s-au asternut petele a multe rautati, pe care sta-

pinul intunericului si tatal ratacirii le-a iscodit, — Scriptura spune ca

el si-a luat osteneala sa cugete si sa savir^easca nedreptatea — Dum-
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nezeu Atottiitorul, vazind ca raul devine nemuritor prin urzelile dia-

volullui, pentru ca diavolul era ratacitorul, 1-a imbracat in tunici de piefle,

adica 1-a imbracat cu stricaciune, pentru ca prin dezmembrarea trupu-

lui, tot raul care se nascuse in el sa moara.

XXXIX

S-a spus *si mai inainte si s-a dovedit ca tunicile de piele nu sint

tot una cu corpurile. Revenim asupra acestui fapt pentru ca acest ade-

var nu trebuie spus o singura data. Protoparinteile Adam insusi, inainte

de confectionarea acestora, marturisea ca are carne si oase. Atunci

cind a vazut femeia aducimdu-se spre el, a exclamat : «aoeasta este os

din oasele mele si carne din carnea mea ; aceasta se va *mumi femeie,

pentru ca din barbatul ei s-a luat. Pentru aceea, va parasi omul pe tatal

si pe rmatma sa si se va lipi de femeia sa si vor fi amindoi un singur

trup» (Gen. 2, 23). Nu pot suferd pe cei ce trancanesc si, for^ind cu ne-

rusinare textul Scripturii, zic ca nu va fi inviere a trupu-lui, pentru ca

oasele tsi carnea trebuie infeilese spiritual ; in felul acesta, rastoarna

totul cu alegoriiile lor, de-si Hristos spune lamurit ca Scriptura trebuie

luata precum s-a scris, (literal). Raspunzind la intrebarea fariseilor in

legatura cu despartirea (barbatului) de femeie, Bl a zis : «Nu a\[ citit

ca Acela care i-a creat de la inceput, barbat si femeie i-a facut ? $i a zis :

De aceea va parasi omul pe tatal si pe mama sa» (Matei 19, 4) si pe

celelalte.

Se poate, oare, spune ca porunca «crestet,i si va inmultHi si stapi-

ni|i pamintul» (Gen. 2, 7) a fost adresata sufletelor ? Apoi cum trebuie

intelese cuvintele : «Dumnezeu a luat |arina din pamint si a facut pe

om» (Gen. 2, 7) ? Acestea par sa se refere in mod deosebit la trup. Pen-

tru ca sufietul n-a fost plasmuit din pamint si elemente grele. Din toate

acestea rezulta fcarte clar ca omul a avut trup inaintea (confectionarii)

tunicilor de piele. Toate cele de mai inainte sint referitoare la situatia

omului inainte de a cadea in pacat, pe cind ceile referitoare la tunici

sint spuse referitor la el dupa ce a cazut.

De aceea, revenind si reexaminind problema de la inceput, sa do-

vedim inca o data ca prin tunicile de piele nu trebuie intelese trupurile,

ci stricaciunea adusa de nesabuinta. Neascultind de porunca, omul a

fost scos din paradis. Dumnezeu nu 1-a scos pe om din paradis de teama
ca nu cumva acesta mincind din pomul viet,ii sa traiasca in veac, ci

pentru ca raul savirsit sa nu devina, precum am zis, nemuritor. Fiindca,

de ce (altceva) a mai trimis pe Hristos din cer pe pamint, daca nu voia

ca omul sa se impartaseasca de nemurire ? Daca interlocutorul ras-

punde ca Dumnezeu a facut aceasta pentru ca s-a cait, trebuie spus ca
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aceasta afirmatie este absurda, pentru ca prezinta pe Dumnezeu ca

fiind schimbacios. Dumnezeu nu este necunoscator al viitorului, nici

provocator al raului, ci bun foarte si cunoscator mai dinainte al celor

viitoare. De aceea 1-a si scos pe om din paradis, nu pentru ca se temea
ca nu cumva mincind el din pomul vietii sa traiasca in veac, ci pentru

ca a voit sa nimiceasca pacatul prin moarte, ca dupa moartea pacatu-

lui, omul curat sa se faca partas al vietii.

XL

Nimeni, deci, sa nu fie atit de fara minte isi sa spuna lucrurile alt-

fel decit sint. Cel care afirma ca trupul nu se va impartasi de nemu-
rire graieste blasfemii si este lipsit de intelepcdune. De ce, dupa con-

fectionarea tunicilor de piele, Adam este scos din rai si este impiedicat

sa manince din pomul vietii si sa traiasca, daca era imposibil ca omul

sa traiasca cu trupul in veac ?

Are loc aceasta interdictie pentru ca el putea sa nu moara, daca
gusta din pomul vietii. Pentru ca zice : «$i a facut Domnul Dumnezeu
lui Adam si femeii lui tunici de piele si i-a imbracat. $i a zis Dumne-
zeu : lata Adam s-a facut ca unul dintre Noi, cunoscind binele si raul.

$i acum, nu cumva sa-si intinda minia isi sa ia din pomuil vietii, sa ma-
nince si sa traiasca in veac. $i 1-a scos pe Adam afara din paradisul

desfatarii Domnul Dumnezeu, ca sa lucreze pamintul din care a fost

luat» (Gen. 3, 21—24). Deci, itrupul putea sa traiasca in veac si sS

fie nemuritor, daca nu era impiedicat sa guste din pomul vietii. A fost

impiedicat sa traiasca in veac si a fost sortit sa moara pentru ca pacatul

sa moara odata cu trupul, ca dupa aceea trupul sa invieze elibexat de

pacat.

Deci, pentru ca raul sa nu fie nemuritor prin om, dat fiind ca se in-

cuibase in trupul sau nemuritor, si avea hrana nemuritoare, pentru

aceasta Dumnezeu a hotarit sa dea trupul mortii si stricaciunii. Acesta

este sensul tunicilor de piele ; imbracat in ele, trupul a fost imbracat

in stricaciune si ca odata cu el sa fie nimicit cu desavirsire pacatul,

sa nu ramina din el nici cea mai mica parte de radacina, din care sa

incolteasca noi mladite.

XLI

Aceasta imagine poate fi asemSnata cu cea a unui smochin care in-

colteste in cladirea impunatoare a unui templu
;
dezvoltindu-se, acesta

isi trimite radaciniile prin toate pietrele (acelei) opere de arta
; el nu

este smuls inainte de maturitate, ci abia cind ajunge la maturitate sint

date la o parte pietrele isi el este smuls cu totul. Numai dupa ce a fost
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smuls cu totul sint puse pietrele la loo, la gindul ca smochinul a murit

si temiplul va dainui. La fei a facut isi Dumnezeu, eel care a creat pe

om intocmai ca pe un templu ,- (vazind) odraslind in ©1 pacatul, intoc-

mai oa un smochin salbatic, 1-a dart; mortii, «l-a dat pieirid», precum se

zice in Scriptura, «apoi 1-a readus la viata» (Deut. 32, 39). Abia dupa

ce trupul a murit si pacatul a fost smuls din radacina, trupul va fi re-

facut, intocmai cum este renovat un templu din toate aceleasi parti,

insa nemuritor si prosper. Pentru ca, inainte de a muri, traia in mod
necesar cu trupul si pacatul, avindu-si infipte radacinile inlauntrul

acestuia, desi era oarecum ingradit de cugetul in^elept si de dojana.

Dupa ce am fost luminal prin botez, ar fi trebuit sa nu mai savirsim

ceea ce nu este drept, sa fie indepartat cu totul pacatul de la noi. Dar

si dupa ce am crezut si ne-am apropiait de apa sfintirii, adesea ne aflam

in pacate. Nimeni nu se poate mindri ca este fara pacat, ca nici chiar

cu gindul nu pacatuieste. Prin credinta s-a ajuns sa se imputineze si

sa se imblinzeasca pacatul, sa nu mai faca roade vatamatoare, dar n-a

fost smuls din radacini. Acum reprimam mladitele lui, adica gindurile

cele rele, ca nu cumva o radacina a amaraciunii sa dea rod si sa ne

aduca necaz, nu permitem sa creasca $i sa se dezvolte bobocii lui, pen-

tru a nu da rod, ii taiem cu cuvintul, ca si cu o secure, de linga rada-

cina. Numai in viata viirtoare chiar si gindul eel rau va disparea.

XLH

Scriptura da destule marturii in acest sens celor ce vor sincer sa

spuna adevarul. Apostolul afirma ca radacina pacatului nu este smulsa
cu desavirsire din oameni, atunci cind zice : «Stiu ca nimic bun nu
locuieste intru mine, adica in trupul meu ; intr-adevar, voiesc sa fac

bineile, dar n-am puterea sa-1 fac. Pentru ca binele pe care vreau sa-1

fac nu-1 fac, ci raul pe care nu vreau sa-1 fac, pe acela il fac. Iar daca
fac ceea ce nu vreau, nu mai sint eu eel ce fac luoruil aces-ta, ci pacatul

care locuieste in mine» (Rom. 7, 18—20). Sau : «Piindca dupa omul din-

launtru imi place Legea lui Dumnezeu ; dar vad in madularele mele o

alta lege, care se lupta impotriva legii primite de mintea mea si ma tine

rob legii pacatului, care este in madularele mele» (Rom. 7, 22—23). Asa-

dar, pacatul nu s-a taiat inca dim radacini, ci convietuieste, inca, (cu

trupul) ; n-a murit definitiv, altfel, de ce ar mai fi fost imbracat omul
cu moartea? (Paoatuil) este inca in trup si odata cu ofilirea si moartea

acestuia se ofileste si moare pacatul, care isi avea radacinile in trup
;

dar omul este salvat, pentru ca se va reface intocmai ca templul, nemai-

avind in el «radacina amaraciunii» (Evrei 12, 15). Moartea a fost folo-

sita de Dumnezeu, medicul prin excelenta, ca antidot in vederea smul-
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gerii din radacina si a nimicirii pacatului
;
pentru ca raul sa nu fie in

noi cei nemuritori, nemuritor. Cit srnltem in trap, slntem ca niste bol-

navi bolind de boala pacatuilud. Asa ca Dumnezeu, in intelepciunea Lui,

a iscodit moartea ca medicament curatitor al ambelor componente, al

sufletului si al trupului, ca sa devenim fara prihana.

XLIII

Acum, pentru ca este nevoie de multe exemple in legatura cu

acestea, consideram ca nu trebuie sa ne lasam pina ce acest aspect nu
va fi clar explicat si dovedit. Istoria cu trupul este asemenea istoriei

unei statui. Se intimpla ca dupa ce un mester iscusit face o statuie foar-

te frumoasa, cu partite simetrice, dim aur sau din alt material, s-o reto-

peasca. Aceasta, pentru ca, vazind-o un om rau, ros de invidie, care

n-a suportat stralucirea ei, s-o vatame isi sa culeaga rodul zadarnic al

invidiei. Dar mesterul, prea intelepte Aglaofon, vrind ca lucrul facut

cu atita grija si truda sa nu ramina pentru totdeauna mutilat si fara va-

loare, purcede iarasi la topire si face statuia precum era mai inainte.

Pentru ca, daca n-o retopeste pentru a o reface, — ci o lasa sa ramina

asa vatamata sau se multumeste doar s-o restaureze, in mod firesc sta-

tuia nu va mai fi aceeasi, ci va fi schimbata. Vrind, deci, ca lucrarea lui

sa fie frumoasa si fara defecte, el o sfarma si o retopeste pentru ca sa

fie indepartate prin retopire toate stricaciuniile isi ocara facuta de ei f

din invidie. In felul acesta statuia isi recapata forma desavirsita de la

inceput. (Trebuie, insa, subliniat faptul ca pe cind mesterul nu topeste

staituia facuta pentru a o da pieirii, ci pentru a o readuce in starea cea

dintii, faptele rele si necugetate due trupul la pieire ; acestea topesc, dar

nu si readuc in starea cea dintii). Acest lucru mi se pare ca a facut $i

Dumnezeu cu noi. Vazind El pe om, superba Sa creatura, vatamata din

cauza invidiei si a uneltirilor violene, Bl, iubitorul de oameni, n-a rabdat

ca acesta sa fie dat pieirii, sa fie condamnat in veac, sa fie nemuritoare

vina lui, ci 1-a descompus iarasi in materie, pentru ca inmomenitul replas-

muirii sa fie ars si sa dispara toate necuratii0.e din el. Pentru ca ceea ce

acolo este retopirea statuii, aioi este moartea si descompunerea trupu-

lui. Ceea ce acolo este replasmuirea si infrumusefarea materiei, aici este

invierea. Precum spune si profetul Ieremia, fiindca de aceleaisi imagini se

foloseste si acesta cind vorbeste despre astfel de lucruri : «Am coborit,

zice, in casa olarului, si iatS ca el lucra pe roata. Si s-a spart vasul pe

care il avea in mina
; $i iarasi a facut un alt vas, precum i-a placut iui

sa facia. §i Domnul mi s-a adresat mie ssi a zis : Oare nu vol putea sa fac

cu voi, casa a lui Israil, precum a facut olarul acesta ? lata, precum este

lutull in mina olarului, sinteti voi in miinile Mele» (Ier. 18, 3—6).
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XLIV

Priii urmare, dupa ce omul a incalcat porunca, bratul eel preapu-

ternic n-a rabdat ca lucrarea lui sa ramina prada celui rau, de aceea,

descompunindu-1, 1-a^ facut iarasi lut, precum olarul care replasmuieste

vasul, ca prin replasmuire sa dispara sparturiile si parole urite de pe el,

sa devina in intregime fara cusur, ca la inceput. Or, «nu este olarul

stapin pe lutul lui, ca din aceeasi framintatura de lut sa faca un vas

pentru o intrebuintare de cinste si un alt vas pentru o intrebuintare de

ocara ?» (Rom. 9, 21).

Aici mi se pare ca Apostolul vrea sa spuna : Nu cumva Dumnezeu
nu poate sa replasmuiasca pe fiecare in parte din aceeasi materie si sa

ne invieze pe unii spre cimste, iar pe altii spre ocara si condamnare ?

Spre necinste pe eel care a trait cu nerusinare in pacate, iar spre cinste

pe eel care a dus o viata virtuoasa. Precum se spune §i in cartea lui Da-
niil : «Multi din cei ce dorm in farina pamintului se vor scula

;
unii

pentru viata vesnica, altii pentru ocara si rusine vesnica.; si oei inte-

lepti vor straluci ca steilele cerului» (Dan. 12, 2—3). Nu depinde de noi

sa nimicim cu desavirsire radacina rautatii, ci numai sa n-o lasam sa

se lajeasca si sa faca roade. Smulgerea ei din radacini si nimicirea se

face, precum s-a zis, de Dumnezeu, in momentul descompunerii trupu-

lui, pe cind de noi depinde doar faptul de a nu-i permite sa rodeasca.

De aceea, eel care a cultivat (raul) facindu-1 sa creasca si nu 1-a dis-

pretuitt, acella in mod firesc va fi pedepsi-t pentru ca, putind sa faca

aceasta, a preferat sa faca ceea ce este vatamator.

XLV

De aceea, nimeni — in aceasta situate fiind, sa nu acuze cu neru-

sinare natura divina, ca nu rasplateste fiecaruia pe drept pentru virtute

si pacat. Pentru ca, cine eisti tu, omule, sa raspunzi lui Dumnezeu? Nu
cumva vasul de lut va zice celui ce 1-a facut : De ce m-ai facut asa sau

asia? (Rom. 9, 20). Cum (poti spune asa) cind ai ales raul in mod liber?

De aceea, nu vei putea reprosa lui Dumnezeu, dreptul judecator : De ce

m-ai facut asa, de ce m-ai condamnat la durere ?

Punind la mijloc cuvinte cu sensuri adinci, Apostolul Pavel le da\

explicatia corecta ; cei care nu le cerceteaza cu atentie si rivna consi-

dera ca spune lucruri fara ilegatura, insa cei care le cerceteaza cu cuget

treaz le vad pline de adevar. In ceile spuse mai inainte Apostolul ne

vorbeste despre judecata si pedepsirea color ce in mod liber au savirsit

raul si ne dovedeste cu olaritate ca moartea omului a fost iscodita nu
pentru a-i face vreun rau acestuia, ci pentru a-i face bine ; eel care ia
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aminte cu atenjie la acestea intelege ca ma refer la invierea trupului.

Cum sa nu fie folositoare moartea, la timp introdusa, ea care pare a fi

un medicament pentru eel bolnav, ea care nimiceste (dusmanul) care

prada firea noastra ? Si ca sa nu spunem aeeleasi cuvinte despre aee-

leasi ilucruri, sa amintim un cuvint din Deuteronom isi sa mergem mai
departe.

XLVI

Cuvintuil : «Eu omor si Eu fao sa traiasca, Eu ranesc si Eu vindec
si nu poate nimeni sa scoata pe cineva din mina Mea» (Deut. 32, 39)

spus de Dumnezeu, ce altceva vrea sa spuna decit ca trupul este ucis

si moare, ca dupa aceea sa invieze isi sa traiasca? Mai intii este sfari-

mat si nimdeit, pentru ca sa fie refacut sanatos si nevatamat. ?i nimic

nu va putea scapa pe om de bratud eel mare si puternic al lui Dumne-
zeu ; nici focul, nici moartea, nici haosul, nici stricaciunea. Pentru ca,

zice Apostolul : «Ckie ne va desparji de dragostea lui Hristos ? (Rom.

8, 35—37) — adica de mina si de cuvintul Tatalui — necazurile sau

strimtorarile, sau persecutia, sau foametea, sau golatatea, sau primej-

dia, sau sabia ? Din oauza Lud sintem uoisi toaita ziua si am fost socotiti

ca niste oi aduse la junghiere. Dar pe toate acestea le-am biruit cu aju-

torul Celui ce ne-a iubit pe noi, pentru ca sa se implineasca, precum am
zis, cuvintul : «Eu omor si Eu fac sa traiasca, Eu ranesc isi Eu vindec si

nu poate nimeni sa scoata pe cineva din mina Mea». Iar de dragostea

Lui, nimeni nu ne va desparti (Rom. 8, 39). De aceea, am si fost socotiti

ca niste oi spre junghiere (Rom. 8, 36), oa murind, «pentru pacat», sa

traim «pentru Dumnezeu» (Rom. 6, 10). Atit despre acestea. Sa exami-

nam si celelalte laturi.

XLVII

Prin urmare, zice adversarul, oricine se naste este bolnav ;
este

bolnav atit prin faptul ca se naste, cit si prin acela ca se hraneste, pen-

tru ca, zice, creste prin cele introduse si se imputineaza prin cele ce se

elimina. Cele ce nu se nasc sint sanatoase, nu bolesc, pentru ca n-au

nevoie de nimic, nici nu doresc ceva ; doresc cele ce se nasc : impreu-

nare si hrana, iar a dori inseamnS a boli, iar a nu avea nevoie de ceva,

nici a dori, inseamnS a fi sanatos. Bolesc cele ce se nasc ;
patimesc cele

ce bolesc, fie de excesul, fie de lipsa celor ce se introduc si se elimina,

iar eel ce patimeste se consuma si se pierde, de aceea, omul nu poate

fi fara pofte si nemuritor. Si cum tot ceea ce se naste si este creat este

pieritor, dar ingerii, ca si sufletele, au fost creati, pentru ca s-a zis : «c-el

ce face pe ingerii sai duhuri» (Ps. 103, 4), — dupa acestia si ingerii si

sufletele se vor pierde. Dar eu zic ca nici ingerii, nici sufletele nu se
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pierd ; acestia sint nemuritori, pentru ca asa a voit Cel ce le-a facut.

Eu nu aprob nici afdrmatia ca totul se va pierde cu desavirisire si c§

pamintul si aeruil si cerul nu vor mai fi. Caci toata lumea va arde, dato-

rita unui foe ce va cadea din cer, pentru a fi curatita si reinnoita, dar

nu pentru a fi cu desavirsire pierduta si nimicita. Pentru ca daca este

mai bine sa nu fie iumea, decit sa fie, de ce Dumnezeu, facind lumea, a

preferat ceea ce era rau ? Dar Dumnezeu n-a facut nimic rau $i in zadar.

Prdn urmare, Dumnezeu a creat lumea ca sa fie :si sa ramina (in veac),

precum se spune si in lnt,elepciunea lui Solomon : «Dumnezeu a creat

totul ca sa existe, lumea este buna §i nu se afla in ea otrava stricaciu-

nii» (Intel. Sol. 1, 14). Si Pavel adevereste acest lucru cind zice : «De

asemeni si firea asteapta cu o dorinta infocata descoperirea fiilor lui

Dumnezeu. Caci firea a fost supusa desertaciunii — nu de voie, ci din

pricina celui ce a supus-o, cu nadejdea, insa, ca si ea va fi izbavita din

robia stricaciunii, ca sa aiba parte de libertatea silavei copiilor lui Dum-
nezeu» (Rom. 8, 19—21). Zice ca «firea a fost supusa stricaciunii», dar

ca a?teapta sa fie eiliberata din aceasta robie. Pentru ca «nu cele ce nu se

vad slujesc Sitricaciunii, ci acestea oare se vad». Prin urmare, firea re-

innoita in bine se va bucura ,si veseli de invierea fiilor lui Dumnezeu,
pentru care acum suspina si este indurerata, a§teptind izbavirea lor din

stricaciune. Ea, care a primit trupul, se bucura ca inviind noi si scutu-

rind stricaciunea trupului, precum este scris : «Scutura farina, scoala-te

in capul oaselor, si stai, Ierusaiime» (Isaia 52, 2) si eliberindu-ine din

robia pacatului, «se elibereaza si ea din robia stricaciunii». «Caci stim»

— zice — «ca intreaga fire impreuna suspina si patimeste pina acum.

Dar nu numai ea, ci si noi, care avem cele dintii roade ale Duhului, sus-

pinam si asteptam infierea, adica rascumpararea trupului nostru» (Rom.

8, 22—23). La fel spune si Isaia : «In felul in care cerul nou si pamintul

nou, pe care eu le voi face, — zice Domnul — vor ramine inaintea mea,

asa va fi si cu semintia §i cu numeJe vostru» (Isaia 66, 22). Si iarasi

:

«A,$a zice Domnul, Cel ce a facut cerul, Dumnezeu care a intocmit pa-

mintul §i i-a pus legi, ca nu in zadai 1-a idcut, ci pentiu a fi locuit»

(Isaia 45, 18). Caci, intr-adevar, nu in zadar, nici pentru a fi pierdut, a

zidit Dumnezeu totul, — asa cum cred cei ce cugeta lucrurd zadarnice

— , ci pentru a exista, a dainui mereu si a fi locuit. De aceea, in mod fi-

resc, dupa arderea si naruirea tuturor, va fi iarasi pamint si cer. Si de

ce toate acestea ? (Ei, bine, in acest caz) se cuvine a spune inca si mai

multe decit cele spuse mai inaimte. Dupa ce totul a fost sfarimat, va fi re-

adus la forma cea dintii, dar nu in materia degradata §i in aceea^i stare

de dinainte de transformare, nici nu va mai fi supusS pieirii si stri-

caciunii.
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XLVIII

Dar, daca adversarii nostri vor zice : «Cum nu se va pierde totul,

cind Hristos a zis ca cerul si pamintul vor trece ?» (Matei 24, 35), iar

profetul adevereste ca «cerul va pieri ca un fum si pamintul ca o haina

se va invechi» ? (Isaia 51, 6). Noi vom raspunde ca se obisnuieste in

Scriptura a se numi «pierzare» schimbarea starii acestei dumi in una mai

buna si mai stralucita
;
pentru ca se pierde forma de la inceput, in mo-

mentul schimbarii tuturor elementelor in elemente stralucitoare. Fiind-

ca nu este nici o contrazicere si nici un neadevar in cuvintele lui Dum-
nezeu. S-a zis : «Se duce chipul lumii acesteia» (I Cor. 7, 31), iar nu lu-

mea. Prdn urmare, se obisnuieste in Scriptura sa se numeasca pierzare

schimbarea chipului de dinainte in altui mai bun si mai frumos. Este la

fel ca si cind cineva ar numi pierdere trecerea de la starea de adoles-

cent la cea de barbat desavirsit, trecerea virstei adolescen^ei la cea a

desavirsirii si frumusetii. «Caci cind eram copil, gindeam ca un copil si

vorbeam ca un copil ; dar cind am devenit om mare, am lepadat ceea

ce era copilaresc» (I Cor. 13, 11). In vremea conflagratiei, firea va fi

zdruncinata atit de tare, ca §i cind ar muri, dar nu va muri, ci doar va

fi recladita ; pentru ca noi sa locuim intr-o lume reinnoita, scuti{i de

necazuri, precum este scris in psalmul 103 : «Vei trimite Duhul Tau si

se vor zidi isi se va innoi fata pamintuilui» (Ps. 103, 30). Aoeasta pentru

ca Dumnezeu vegheaza asupra bunei rinduieli din lume. Prin urmare,

existind pamintul si dupa acest veac, in mod firesc vor exista si cei care

il vor locui, nu ca unii care se vor naste, se vor insura si vor muri ia-

rasi, ci vor trai intocmai ca ingerii, stSruind neabatut in nesitricaciune si

savirsind cele bune. De aceea, este lucru nesabuit a intreba cineva :

Cum vor petrece atunci trupurile, cind nu va mai fi aer, nici pamint,

nici celelalte ?

XLIX

Sa vorbim si despre acestea, daca crezi, o, Aglaofon, ca putem in-

drazni sa vorbim despre chestiuni atit (de mari). M zis ca Domnud a ras-

puns saducheilor care il ispiteau, ca la inviere cei morti vor fi «ca in-

gerii", apoi a adaugat : «Fiind fara de trup, ingerii se afla intr-o stare de

fericire deplina isi de slava». Or, trebuind noi sa me asemanam ingerilor,

in mod necesar trebuie sa fim fara trupuri, ca si ei. N-ai retinut, prie-

tene, ca facind ilumea, Dumnezeu a pus in ea o anumita rinduiala, in

virtutea careia fiintele spiritualle Ile-a impartit, in afara de ingeri, in in-

cepatorii, tronuri si puteri. Ca altul este neamul ingerilor, si altul al in-

cepatoriilor, altul al puterilor ; ca nu este un singur rang, o singura fa-

miilie, nici o singura ceata a celor nemuritoare, ci neamurile si
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familiile lor sint diferite. Nu se schimba heruvimii, lasindu-si propria

demnitate, in cea a ingerilor, nici ingerii in alta decit a lor. Acestia tre-

buie sa ramina asa cum sint si cum au fost facuti. Ei bine, si omul, fiind

dintru inceput nemuritor si rinduit sa ilocuiasca pamintul si sa conduca

toate (vietatile) de pe el, niciodata nu se va schimba din starea lui de

om, nu va lua nici chipul ingeriilor, nici pe eel al altor creaturi
;
pentru

ca nici ingerii nu-si schimba chipul cu care au fost inzestrati de la in-

ceput. Hristos n-a zis ca a venit sa scbimbe chipul omului in altul, sa

transforme firea umana in alta, ci sa-1 readuca pe om la starea de dina-

inte de cadere, omul fiind nemuritor. Fiecare trebuie sa ramina in sta-

rea in care a fost pus si toate sa se umple : cerurile de ingeri, tronurdle

de puteri, taria de slujitori, locurile sfinte si luminile cele pure de sera-

fimi, care stau in preajma sfatulul Celui Mare, care tine totul
;
iar pa-

mintul de oameni. Daca credem ca oamenii se transforma in ingeri,

atunci trebuie sa spunem ca isi ingerii se transform^ in puteri, iar ace-

lea in altoeva, incit avansiind mereu, mintea ne duce la afirmatii peri-

culoase.

L

Nu trebuie sa credem ca Dumnezeu, creind pe om, 1-a facut rau

sau ca a gresit in vreun fel atunci cind 1-a facut, isi ca, parindu-I rau,

mai tirziu a voit sa-1 faca inger, asa cum fac mesterii cei neispraviti

;

nu trebuie, de asemenea, sa credem ca voind la inceput sa-1 faca inger

si neputind aceasta, 1-a facut om. Deci, de ce 1-a facut pe om, om, si nu

inger, daca inger a vrut sa-1 faca pe om si nu om ? Pentru ca n-a putut ?

Aceasta este blasfemie. Sau a aminat sa faca ceea ce era mai bun, facind

(pentru moment) ceea ce era mai pu|in bun? Dar si aceasta afirmatie

este necuviincioasa. Pentru ca Dumnezeu nu greseste atunci cind pur-

cede la savirsirea binelui ; nu amina sa-1 faca, nici nu este neputincios,

ci fiind puterea prin excelenta, poate savir$i ceea ce viea §i cind viea.

De aceea, voind ca omul sa fie om, asa 1-a creat de la inceput. Iar daca

a voit asa, inseamna ca omul este bun ; iar cind zicem om, intelegem

acea entitate alcatuita din trup si suflet, prin urmare, omul nu va fi fara

trup, ci cu trup, pentru ca omul sa nu devina altceva decit este, adica

om. Mai mult, Dumnezeu vrea ca toate fiintele inemuritoare sa ramina

in veao ; or, despre om (se spune) ca este nemuritor. Pentru ca se zice

in Intelepciunea lui Solomon : «Dumnezeu a creat pe om spre nestrica-

ciune, dupa chipul Sau, al vesniciei Sale 1-a creat» (Intel. Sol. 2, 2).

Prin urmare, trupul nu se va pierde, pentru ca omul este alcatuit

din suflet si din trup.
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LI

De aceea, ia aminte ca si Domnul aceleasi lucruri a vrut sa. spuna

saducheilor, care nu credeau in iinvierea trupului
;

peintru ca aceasta

era parerea saducheilor. De aceea, au inventat istoria cu cei sapte frati,

ca sa respinga inva^atura despre invierea trupului. Spune Evanghelis-

tul : «S-au apropiat de El saducheii, care ziceau ca nu este inviere»

(Matei 22, 23). Daca n-ar invia trupul, ci numai sufletul ar dainui, de

buna seama ca Hristos le-ar fi raspuns ca gindesc bine si corect. Dar El

respinge aceasta parere zicind ca «La inviere nici nu se vor insura, nici

nu se vor marita, ci vor fi ca ingerii din cer» (Matei 22, 30). Nu inseam-

na ca nu se vor insura si nu se vor marita fiindca nu vor avea trup, ci

pentru ca vor trai in lumina si nestricaciune. Mintuitorul ne aseamana

cu ingerii, pentru ca intocmai ca aceia in cer, oamenii nu s-au preocu-

pat de casatorii si ospe|e in paradis, ci de faptul de a vedea pe Dum-
nezeu si de a cultiva virtutea, avind exemplu pe Hristos. N-a zis : Vor

fi ingeri, ci «ca ingerii» incununati cu slava si cinste, precum este scris,

adica fiind aproape ca ingerii, cu putin deosebindu-se de ei (Ps. 8, 6).

Este la fel cum ar zice cineva, cind noaptea este dinistita si este

pace in aer, iar luna scalda totul cu lumina ei : Luna straluceste ca soa-

rele. Aceasta nu vrea sa spuna ca luna este soare, ci numai «ca soare-

le». La fel cum despre metalul care nu este aur, dar pare sa fie aur, se

zice ca este ca aurul ; daca ar fi de aur, nu s-ar zice ca aurul, ci de aur

sau aur. La fel, atunci cind Mintuitorul spune ca mor|ii vor fi la inviere

ca ingerii, nu vrea sa spuna ca sfintii vor fi ingeri, ci aproape ca ingerii.

De aceea, este lucru nesabuit a zice : Intrucit Hristos a zis ca sfintii vor

fi ca ingerii la inviere, tTupurile nu vor invia, pentru ca insusi cuvin-

tul lui Hristos ii contrazice. Astfel, se spune ca se ridica nu eel ce n-a

cazut, ci eel ce a cSzut. Precum spune si profetul : «Voi ridica cortul lui

David, care a cazut» (Amos 9, 11). A cazut naruindu-se «in tarina pa-

mintului» (Dan. 12, 2). Nu se culca sa moara ceea ce este nemuritor, ci

ceea ce este muritor. Trupul moare, pe cind sufletul este nemuritor. $i

daca sufletul este nemuritar, iar trupuil muritor, inseamna ca aceia care

zic ca este inviere, insa nu a trupului, neaga invierea. Pentru ca nu eel

ce sta neclintit in picioare, ci eel ce a cazut si a ramas asternut la pamint,

aceia se ridica, precum este scris : «Cine este aceia care cade si nu se

mai scoala? Sau cine se abate fara sa se intoarca iarasi ?» (Ier. 8, 4).

LII

Hristos a spus clar ca sufletul este nemuritor, atit direct, cit si prin

gura lui Solomon. Direct, in parabola cu bogatul si saracul Lazar ; unul

dupa lepadarea trupului se odihneste in sinurile lui Avraam, celalalt
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in dureri. Prim gura lui Solomon vorbeste in cartea intituiata Injelep-

ciunea, unde sta scris : «Sufletele dreptilor skit in mina lui Dumnezeu
si necazurile nu le vor atinge. S-a orezut de catre cei fara de minte ca

ele au murit si ca iesirea lor (din trup) inseamna nenorocirea si pieirea

lor ; dar ele traiesc in pace si speranta lor este nemurirea» (Int. 3, 1—4).

Deci, invierea va fi a trupului si nu a sufletului. Caci nu eel ce sta in

picioare se ridica, ci eel culcat jos, dupa cum nu eel sanatos are nevoie

de ingrijire, ci eel bolnav, Daca cineva vrea sa spuna impotriva oricarei

evidence ca invierea se refera la suflet si nu la trup, acela spune lucruri

desarte si necugetate. Pentru ca trebuie sa demonstreze mai intii ca su-

fletul sufera stricaciune si se descompune, sa axate ca sufletul este mu-
ritor, apoi sa vorbeasca despre invierea lui. Din doua, una : Ori Domnul
invata corect cind spune ca sufletul este nemuritor si prin urmare este

minciuna a spune ca sufletul este stricacios, ori Hriistos invata gresit cind

spune ca este nestricacios si nemuritor (in parabola cu bogatul si sara-

cul Lazar), si cum rezulta si din vedenia cu Moise si Hie (din momentul
Schimbarii la fata). Dar Domnul n-a grait nioiodata ceva altfel de cum
este, nici n-a mintit. El n-a aratat Apostolilor pe munte o naluca, vrind

sa-i insele, ci pe Moise si Hie, asa cum erau in realitate, vrind sa-i in-

vete pe ucenicii Sai greoi la pricepere ca sufletul este nestricacios si

nemuritor.

LIII

Prin urmare, invierea va fi a trupului si nu a sufletului, asa cum si

«cortul lui David, cazut in stricaciune» (Amos 9, 11) va fi ridicat si re-

zidit «ca in zilele de odinioara», pentru a ramine peste vremuri nevata-

mat si neclintit. Desigur, in grija lui Dumnezeu nu este sa construiasca

o casa de piatra lui David pentru viitor, pentru ca sa aiba o casa fru-

moasa in imparatia cerurilor, ci (sa-i ridice) trupul, cortul sufletului, pe

care 1-a facut cu miinile sale. In felul acesta trebuie sa cugeti si tu, prea

intelepte Aglaofon. Vei intelege usor acest lucru daca reflectezi la ima-

ginea culcarii si scularii cuiva. Se culca eel care pina atunci a fost treaz

§i se trezeste eel care a dormit ; culcarea isi scularea sugereaza preg-

nant imaginea mortii si invieTii. De aceea, aducerea la viata se face din

moarte ; invierea este a trupului (care a murit), dupa cum si scularea

este a celor culcati si care dorm. Precum eel ce doarme se scoala, pen-

tru ca nu poate ramine vesnic in aceasta stare, la fell va fi dupa moarte :

eel ce moare nu va ramine in aceasta stare pentru totdeauna. Si pentru

ce motiv sa nu asteptam invierea, readucerea la viata a celor morti,

cind eel ce doarme se trezeste, eel ce cade se ridica si ceea ce se cla-

deste se naruieste din nou ? Noi nu ne inselam cind marturisim ca va

avea loc readucerea la via{a a trupurilor celor adormiti. Si daca vrei,
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despre faptul invierii nu vorbeste doar imaginea culcarii si trezirii

cuiva, despre ea ne vorbesc semintele si plantede, ca unele in care are

loc invierea. Pentru ca, priveste, semintele suit aruncate sub brazda si

la vremea rinduita ele iarasi apar. Pentru ca daca semintele ar muri si

ar putrezi, iar din ele n-ar mai da nimic, care ar fi urmarea, daca nu

pierderea lor prin moarte ?

LIV

Dar despre acestea am vorbit destul, prea puternice Teofile. Des-

pre aceasta vor vorbi si altii. Sa revenim la chestiunea de care ne-am

indepartat. Zic unii, care forteaza textuil profetiilor si4 tilcuiesc gresit,

ca cuvintele din psalmul 65 se refera la introducerea sufletelor in trup,

ca intr-o cursa, dupa ce acestea au pacatuit. Aceasta interpretare este

absolut gresita, pentru ca, daca inainte de calcarea poruncii, precum am
zis mai inainte, sufletele ar fi avut trupuri, cum se spune ca dupa calca-

rea porunoii, au fost introduse in trup, ca intr-o cursa, dat fiind ca n-a

fost o vreme cind, inainte de a avea trup, au pacatuit ?

Nu este infelept a spune ca sufletele au pacatuit din cauza trupului,

si trupul li s-a dat ca pedeapsa, ca o piedica si ca o catusa, pentru

ca au pacatuit. Pentru ca daca au pacatuit din cauza trupului, este firesc

sa spunem ca sufletul a avut trup si inainte de a pacatui. Altfel, cum ar

fi putut pacatui din pricina celui ce inca nu era ? Iar daca trupul este

numit cursa, piedica si catusa, inseamna ca nu el este cauza pacatului,

ci sufletul singur. Pentru ca lanturile si catusele se pun (vinovatului)

dupa ce a gresit. Prin urmare, zicem ca trupul nu poate fi un lant, pen-

tru suflet, pentru ca el colaboreaza la amindoua : si la savirsirea a ceea

ce este drept, si la savirsirea a ceea ce nu este drept, inciit una din

doua : Sau protoparintii au pacatuit de la inceput impreuna cu

trupul si n-a fost o vreme cind au exisfat fara trup si, prin ur-

maire, trupul este partas cu sufletul la bine §i la rau, sau au

pacatuit pe cind nu aveau trup si atunci trupul nu poate fi acuzat ca

este cauza vreunui rau. Dar, pentru ca sufletul fara trup nu poate fi do-

minat de plScerea nesabuita, cum au putut fi protoparintii dominati si

amSgiti de pofta ? Nu se expilicS altfel decit ca sufletul a fost impreuna

cu trupul >si inainte de a cadea in paoat. Dar despre faptul ca nu se poate

spune ca trupul s-a dat spre pedeapsa, ca un lant, care sa chinuiasca

mereu sufletul, cred ca am vorbit si am demonstrat indeajuns. (Adau-
gam) ca este de neconceput faptul de a socoti trupul cursa si lant si de a

ne inchipui pe Dumnezeu impingind sufletele care au calcat porunca,

de sus, din all treilea cer, in lat- Cum se face ca unii cred cele spuse de
acestia cu atita obraznicie? Pentru ca nu este acesta sensul psalmului,

chiar daca ei vor sa-i schimbe intelesul. Ma voi referi in continuare la
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acestea, pentru a da la iveala fantasmagoria interpretarii lor si faptul

ca nu vor sS inteleaga corect Scripturile. Se spune undeva : «Ne-ai in-

cercat, Dumnezeule, ne-ai trecuit priin cuptorul de foe, ca argintul. Ne-ai

adus in cursa, ne-ai pus o grea povara pe coapse. Ai lasat pe oameni s3

calce peste capetelle noastre. Am trecut prin foe si prin apa, dar ne-ai

condus si la lumina» (Ps. 65, 10—12). Ei adauga numaidecit : Acestea

s-au zis referitor la sufletele care au fost pogorite in trup, ca intr-o

cursa, ca intr-un loc de tortura, din. al treilea cer, unde era paradisul.

Ei zic ca cuvintele : «am trecut prin foe si prin apa» se refera fie la ve-

nirea sufletului in lume prin pintecele femeiesc, fie la faptul ca venind

sufletul din cer, a trebuit sa strabata izvoarele focului si ale apelor de

deasupra tariei. Vrei sa spui, Aglaofon, in locul lor, ce vor sa zica

acestia ?

LV

Eu zic, in primul rind, ca paradisul din care au fost izgoniti proto-

parin^ii este un loc excelent pe acest pamint, destinat sfintilor pentru

petrecere si odihna netulburata, cum rezulta si din faptul ca Tigrul §i

Eufratul si ceilelalte riuri care izvorasc de acolo isi poarta apele aid, pe

uscatul cunoscut de noi. Aceste riuri nu curg din ceruri
;
pentru ca nici

pamintul nu ar putea primi atita volum de apa, venind de-a valma din

inal^ime.

Dar nici Apostolul nu presupune ca paradisul este in al treilea cer,

atunci cind scrie ca a auzit (acolo) cuvinte iesite din comun. Zicind

:

«Cunosc un om care a fost rapit pina la al treilea cer. $tiu ca acel om,

fie in trup, fie fara trup, Dumnezeu ?tie, a fost rapit in rai» (II Cor. 12,

2—3), el vrea sa spuna doar ca i s-au facut doua mari descoperiri, ca

de doua ori a fost ridicat, o data pinS La al treilea cer, o data in rai.

Cuvintele : «Cunosc pe un om care a fost rapit pina in al treilea

cer» vor sa spuna ca el fiind ridicat pina la al treilea cer, i s-a facut o

descoperire, iar cuvintele : «$tiu ca omul acela, fie cu trupul, fie in afa-

ra de trup, Dumnezeu stie, a fost rapit in rai» spun ca i s-a facut o alta

descoperire, de data aceasta in rai. Deci, bilbiiala si caraghioslic este

afirmatia ca sufletele au fost alungate din cer si ca strabat focul si apele

de deasupra tariei, oa sa vinS pina in lumea noastra. Nici Adam n-a

fost izgonit din cer, d din radul plin de pomi, care se aflla «ila rasarit, in

Eden» {Gen. 3, 24; 2, 8). Pentru ca greseala n-a avut loc inainte de in-

trupare, precum am demonstrat, ci dupa unirea sufletului cu trupul a

avut loc greseala (pentru ca din amindoua elementele este alcatuit

omul), iar izgonirea din rai a avut loc dupa aceea. (Aglaofon n-a exa-

11 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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minat cu atenfie cuvintul si a incercat sa explice fapte al caror sens nu
este usor de desprins, a incercat sa explice psalmul cum fac cei neis-

praviti).

LVI

Iar acum, pentru ca deja am purees sa combatem rautatea acestora,

sa le aratam sensul acestor profetii. «Ne-ai incercat, Dumnezeule, ne-ai

trecut prdn cuptorul de foe, ca argintul» (Ps. 65, 10). Martirii fiind chi-

nuiti continuu (caci cele mai mutte profetii se implinesc in zileile noas-

tre) si luptindu-se barbateste, multumesc lui Dumnezeu ca incercindu-i

cu dureri, le-a dat ocazia sa invinga in intrecerea cu adevarat olimpica

pe care au sustinut-o, multumesc pentru slava pe care o vor primi de la

El. La fel de clar vorbeste despre martiri si Solomon (dar si in alte carti

ale Scripturii gasim temei in acest sens) si anume ca : «Dumnezeu i-a

ispitit si i-a gasit vrednici de El, i-a incercat initocmai cum se incearca

aurul in creuzet si i-a primit pe ei ca pe o mireasma binemirositoare, in

vremea cercetarii lor» (Intel. Sol. 3, 5—7). Ceva mai inainte zice : «§i daca

vor fi pedepsiti de oameni, mingiierea lor este nemurirea si gindul ca

pujin fiind incercati, cu multe bunuri vor fi daruiti» (Intel. Sol. 3, 4—5).

Cele spuse in psalmul 123 : «De n-ar fi fost Domnul cu noi, cind s-au

ridicat oamenii impotriva noastra, ne-ar fi inghitit de vii, apa ne-ar fi

inecat, riuri ar fi trecut peste sufletul nostru, valuri naprasnice ar fi

trecut peste sufletul nostru. Binecuvintat sa fie Domnul care nu ne-a

lasat prada dintilor lor. Sufletul nostru a scapat ca o vrabie din latul

vinatorului. Latul s-a rupt :si noi am scapat» (Ps. 123, 2—7), nu skit alt-

ceva decit cintecul martirilor. Pentru ca doua sint corurile martirilor

plini de biruinta, unul al celor din Vechiul Testament, altul al celor din

Noul Testament. Ei cinta pe rind iron de slava lui Dumnezeu, impara-

tul eel nebiruit, zicind : «Ne-ai incercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin

foe, precum argintul, ne-ai impins spre ours a, ai adus necazuri asupra

noastra» (Ps. 65, 10—11). Odata cu aceasta amintesc de judecatile si

de ispitele la care au fost supusi. Altadata David zicea : «Cerceteaza-

ma, Doamne, incearca-ma, trece-mi prin cuptorul de foe rarunchii si

inima» (Ps. 26, 2). Dar ce zicea Avraam, a carui inima ardea pentru fiul

sau si cu toate acestea a preferat sa asculte de porunca lui Dumnezeu ?

Dupa ce a auzit : «Avraame, arunca cutitul si cruta pe fiul tau» (Gen.

22, 11), a zis : «Ne-ai incercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin foe, pre-

cum argintul» (Ps. 65, 10). Ce a zis Iov dupa ce s-a curatit de bube...

dupa ce a fost insultat de prieteni si trupul i-a fost incercat de dureri ?

A zis ca a auzit pe Dumnezeu vorbindu-i din mijlocul furtunii : «Crezi

ca m-am purtat asa cu tine pentru alt motiv decit sa te arati drept?» (Iov

38, <1 ; 40, 3). Dar ce au zis cei trei tineri in cuptor aturuci cind au
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fost muiati in roua pentru a nu fi mistuiti de foe? «Ne-ai incercat,

Dumnezeule, trecindu-ne prin foe, asa cum este trecut argintul ,• ne-ai

'trecut prin foe si priix apa si ne-ai dat odihna» (Dan. 3, 50). Da-mi si

mie, lui Metodiu, Dumnezeule, atottiitorule, Cel mare si vesnic, Tatal

lui Hristtos, ca in ziiua Ta sa tree fara durere prin foe, sa evit flacara

focului, care transforms firea in cenusa si sa zic : «Am trecut prin foe

§i prin apa si ne-ai dat odihna. Caci aceasta este promisiunea Ta facuta

celor ce Te iubese pe Tine : Daca vei trece prin apa, cu tine sint j riu-

rile nu te vor coplesi ; iar daca vei trece prin foe, nu vei arde, flacara

nu se va atinge de tine». Dar am spus destule explicind acest psalm.

LVII

Sa revenim la acel cuvint al Apostoilului Pavel, din care, cei ce in-

terpreteaza ca niste adormiti, scot tot felul de rataciri : «Odinioara

fiind fara lege, traiam» (Rom. 7, 9). Zic acestia : «Apostoluil a vorbit des-

pre purtarea voastra in protoparinti de dinainte de (darea) legii, despre

purtarea noastra de dinainte de a avea trup, precum rezulta si din cele

ce urmeaza : «Eu, insa, sint trupesc, supus pacatuilui» (Rom. 7, 14). Pen-

tru ca omul nu putea ailtfel sa fie supus si stapimit de eel rau, vindut

acestuia prin incalcarea poruncii, daca nu era fScut trupesc. Penitru oa, zic

ei, sufletul de la sine nu poate fi atins de pacat. De aceea, a adaugat cu

amaraciune : «Eu sint trupesc», vindut pacatului, dupa ce mai inainte

a zis : «Odinioara fiind fara lege, traiam» (Rom. 7, 9). AstfeJ de vorbe

spunea odinioara celor multi §i ii umplea de mirare, de nimire.

Acum, insa, dupa ce adevarul s-a vadit clar, ei sint arStati nu numai
ratacitori, ci §i defaimatori. In primul rind pentru afirma^ia ca trupurile

au fost create mai tirziu, pentru ca prin ele sa fie pedepsite sufletele

care au pacatuit. In rindul al doilea, pentru afirma^ia ca trupurile sint

ca niste lanturi si catuse si cite altele. Or, precum s-a zis, totul este in-

vers. Sufletul a fost impreuna cu trupul inainte de comiterea pacatu-

lui. Pentru ca, daca sufletul de la sine nu putea savirsi pacatul, in mod
firesc el nu a pacatuit inainte de a avea trup. Daca, totusi, a pacatuit

inainte de a avea trup, inseamna nu numai ca era de la sine accesibil

pacaitului, ba chiar foante aocesibiil. De aceea, (sufletul) ar fi pacatuit

chiar daca nu lua trup, pentru ca inainte de a-1 lua pe acesta, pacatuise.

De ce ar mai fi luat trup, dupa ce a pacatuit? Sau ce nevoie avea de

trup ? Caci daca trupul s-a dat cu scopul de a chinui si indurera sufle-

tul, atunci cum se face ca sufletul jubileaza si se deda placerilor §i mai

mult impreuna cu trupul ? Cum (este impiedicat sufletul) cind se vede

ca in aceasta lume are libertate de alegere ? De noi depinde a crede sau

a nu crede, de noi depinde a fi corecti sau a pacatui, de noi depinde
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a face binele sau raul. Apoi, despre «judecata» cum poate sa se mai

spuna ca trebuie sa fie asteptatS in viitor si ca nu se face deja in pre-

zent, atita timp cit Dumnezeu rasplateste fiecaruia dupa faptele sale?

Pentru ca faptul de a se na^te cineva, faptul de a intra sufletull in trup

(dupa voi) este deja o judecare si o rasplatire, iar moartea si desparfi-

rea sufletului de trup inseamna (dupa voi) eliberarea sufletului si in-

trarea lui in odihna. Aceasta pentru ca, dupa voi, sufletul pacStuind

inainte de a avea trup, a fost introdus in trup in semn de pedeapsa.

(Cred) ca am demonstrat cu prisosin|a faptul ca este imadmisibitl a socoti

trupul ca instrument de chinuire si catusS pentru suflet.

LVIII

Soootesc ca am adus destule dovezi din Soriptura din care rezuMa

ca protoparintii au avut trup si suflet inainte de a calca porunca si ma
opresc aici. In cele ce urmeaza, voi aminti in linii generale ceie discu-

tate si voi incerca inca o data sa raspund obiectiunilor acestora, pentru

a nu iesi din limitele cuvintului.

Stimati judecatori, afirmatia din epistola catre Romani : «Odinioara

fiind fara lege, traiam» (Rom. 7, 9j~ nu poate fi pusa pe seama sufletu-

lui, intr-o perioada cind nu ar fi avut trup ; acest lucru rezulta

din cuvintele care urmeaza, pe care acest vajnic minuitor al cuvinte-

lor, suferind de o boala copiilareasca si incurabila, incearca sa le ras-

talmaceasca dupa cum i se pare lui. In Joe sa mentina madularele tru-

puilui in functiile lor firesti si trupul sa apara bun de la natura, el a

taiat cuvintul Scripturii, intocmai cum un scit a taiat fara mila madu-

larele unui dusman, pentru a se razbuna. Ei bine, vor zice ei, cum se

face ca pe cind Apostolul se exprima asa, tu nu vrei sa accepti lucru-

rile ca atare ? Eu zic ca, chiar daca legea este tot una cu porunca (dupa

parerea voastra acea porunca s-a numit lege), nu trebuie acceptata ideea

ca protoparintii au vietuit inainte de primirea poruncii fara trup, ci

fara pacat.

Timpul de la crearea lor pina la porunca a fost scurt, in acel ras-

timp au trait fara a pacatui, insa n-au fost fara trup, ci in trup.

Indata dupa porunca, deci dupa ce au petrecut un timp foarte scurt

in rai, au fost scosi afara. S-ar putea ca interpretind cineva cuvintul

:

«Pentru ca atunci cind traiam in trup, patimile pacatelor, atitate de Lege,

lucrau in madularele noastre» (Rom. 7, 5) sa creada ca Apostolul repu-

diaza trupul. In sustinerea acestei pareri sa citeze multe alte afirmatii

de acest fel (si anume : «Pentru ca porunca Legii sa fie implinita in noi,

care traim nu dupa indemnurile trupului, ci dupa indemnurile Duhului).

Pentru ca aceia care traiesc dupa indemnurile trupului se ingrijesc de
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cele ale trupului, pe cind cei care traiesc duna indemnurile Duhului, se

ingrijesc de cele ale Duhului. Iar umblarea dupa indemnul trupului este

moarte, pe cind umblarea dupa indemnul Duhului este via^a §i pace.

Umblarea dupa indemnul trupului este vrajmasie iui Dumnezeu, pen-

tru ca nu se supune Legii lui Dumnezeu si nici nu poate sa se supuna.

Voi, insa, nu sinteti trupesti, ci duhovnicesti» (Rom. 8, 4—7). Unui

astfel de om sa i se spuna : Cui i-a scris Apostolul? Mai era inca in

trup sau nu ? Ce detesta : trupul sau viata conforma cu inclinatiile

trupului? Dar nu se poate spune ca a scris acestea pe cind inca nu
era in trup ; era in trup atit el, cit si cei carora le-a scris acestea. Atunci

de ce spune : «Cind noi eram in trup, patimile pacatelor, agitate de Lege,

lucrau in madularele noastre» (Rom. 7, 5), daca nu era in trup nici el,

nici cei carora le scrie ?

Prin urmare, aici nu vorbeste despre trup, ci despre purtarea nele-

giuita. Pentru ca obi^nuia sa numeasca pe omul care traia asa, om tru-

pesc, iar pe eel care tinjea dupa adevar, om rational. Dar fie spus ca

nici omul rational nu se mintuie$ite intotdeauna. Pentru ca s-a scris

:

«Omul rational nu primeste cele ale Duhului lui Dumnezeu, caci pen-

tru el sint o nebunie
; pe cind omul eel duhovnicesc pe toate le jude-

ca» (I Cor. 2, 14) .Precum acolo se vorbeste de om rational si duhovni-

cesc, eel duhovnicesc fiind dintre cei care se mintuiesc, eel rational

fiind ddnitre oei care se pierd, la fel si aici, zicind ca cei trupesti si cei

ce sint in trup se pierd isi nu pot sa placa lui Dumnezeu, nu incearca sa

deteste trupul, ci oonduita oonforma trupului. Zicind : «Cei ce sint in

trup nu pot sa placa lui Dumnezeu» (Rom. 8, 8), adauga numaidecit

:

«Voi nu sinteti in trup, ci in Duh, daca totusi Duhul lui Hristos locuieste

intru voi» si putin dupa aceasta : «Daca Duhul Celui ce a inviat pe Iisus

Hristos din morti va invia si trupurile voastre muritoare, din pricina

Duhului Sau, care locuieste in voi. Daca traiti dupa trup, veti muri

;

dar daca traiti dupa Duh isi omoriti faptele trupului, veti trai» (Rom. 8,

11 §i 13). Rezulta de aici ca (Apostolul) a prevazut ca va fi nimicita in-

clinarea trupului spre placeri, nu trupul.

LIX

Celor care, ripostind, zic : «De ce s-a spus ca cugetul trupului este

vrajmasie fata de Dumnezeu ; ca nu se supune Legii lui Dumnezeu si

nici nu poate sa se supuna» ? (Rom. 8, 7) trebuie sa li se dea acelasi ras-

puns : ca Apostolul n-a zis ca acest trup, ci cugetul trupului poate sa

se supuna Legii lui Dumnezeu. Or, acesta este cu totul altceva decit

trupul. Ca si cum ar zice oineva : Impuritatile din argintul care n-a fost

bine curatit, pentru a se face ddn ei vas ales, nu se supun mesterului
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si nici nu pot sa se supuna. Acestea trebuie mai intii separate si arun-

cate. Cel care a zis asa ceva n-a zis ca argintul nu poate sa devina vas

ales, oi ca impuritatile din el. La fell (si Apostolul), fdiosind cuvintul

:

«cugetul trupului», n-a vrut sa spuna ca trupul nu poate sa se supuna
«Legii lui Dumnezeu», ci pornirile care sint in trup, adica incilinarea

acestuia spre destrabalare. Aceasta inclinare a numit-o in alte locuri,

cind «aTuatul ceil vechi» al «irautatii si vicleniei» (I Cor. 5, 7—8), indem-

nindu-ne staruitor s-o indepartani cu desavirsire de la noi, cind «ilege

care se opune legii mintii isi o inrobeiste pe aceasta» (Rom. 7, 23). Pen-

tru ca, daca ar fi zis ca trupul nu poate sa se supuna Legii lui Dumnezeu,

atunci nici un repros n-ar trebui sa avem de la dreptul judecator, cind

prin intermediul trupullui desfrinam, jefuim isi cite altele nu facem, pen-

tru c§ este imposibil ca trupul sa se supuna Legii Jul Dumnezeu. Cum
ar putea fi condamnat trupul daca vietuieste conform firii sale ? El nici

n-ar putea sa (traiasca in curatie si virtute, in cazul cind a fost facut

sa nu se supuna binelui. $i daca aceasta este firea trupului, ca nu poate

sa se supuna Legii lui Dumnezeu, iar Legea lui Dumnezeu este dreptate

si neprihanire, atunci ar trebui ca oimeni sa nu poata duce via^a in fe-

ciorie si cumpatare.

Or, daca unii traiesc in abstinenta si feciorie, supunindu-si trupul

(pentru ca altfel este imposibil sa se abtina de la pacat), inseamna ca

trupul se poate supune Legii lui Dumnezeu. Altfel, cum se explica fap-

tul ca loan si-a supus trupul isi a trait in castitate, Petru in frica lui

Dumnezeu, iar ceilalti in neprihanire ? Cum ar fi putut spune Pavel

:

«Pacatul sa nu domneasca in trupul vostru eel muritor si sa nu ascultati

de poftele lui, nici sa nu mai dati in stapinirea pacatului madularele

voastre, ca niste unelte ale nelegiuirii, ci dati-va pe voi insiva lui Dum-
nezeu, (oameni) via, ca si (inviati) din morti, §i da^i lui Dumnezeu ma-
dularele voastre, ca pe niste unelte ale neprihanirii» (Rom. 8, 12—13) ?

$i iarasi : «Ca precum odinioara ati facut madularele voastre roabe ale

necuratiei si faradelegii, tot asa acum faceji madularele voastre roabe

ale neprihanirii, ca sa ajungeti la sfintirea voastra» (Rom. 6, 19).

LX

El stia, deci, ca acest cort poate fi condus catre ceea ce este bine

si ca pacaluil poate fi evdtat. Altfel, cum poate sa se faca omul rob al

neprihanirii daca nu-si elibereaza mad intii madularele din robia paca-

tului, daca nu se comporta cu vrednicie fata de chemarea lui Hristos ?

Pentru ca faptul de a pacatui si a nu pacatui se realizeaza prin trup

;

sufletul se foloseste de trup ca de un instrument in savirsirea binelui

si a raului. ?i daca «nici curvarii, nici inchinatorii la idoli, nici prea-
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curvarii, nici malahii, nici sodomitii, nici hotii, nici lacomii, nici beti-

vii, nici defaimatorii, nici hraparetii nu vor mosteni imparatia lui Dum-
nezeu» (I Cor. 6, 9— 10), iar toate aceste pacate se realizeaza prin in-

termediul trupului, inseamna ca nimeni nu este socotit neprihanit daca

nu-si va stapini aceste (iiiclinari). Le stapineste eel ce cultiva cumpa-

tarea isi oredinta ; unull ca acesta isi supune trupul Legii lui Dumnezeu.

Prin urmare, Apostolul nu zice ca «trupul nu se supune» la ceea ce este

bine, ci «cugetuil trupului» ; cu alte cuvinte, el dezaproba inclinarea

acestuia spre necumpatare, dupa cum dezaproba si inclinarea suflletuilui

spre savirsirea a ceea ce nu este drept. El incearca sa indeparteze pina

si lipsa de masura la mincare si inva^a ca poftele iSi placerile trebuie

sa dispara. Rusineaza pe cei ce socotesc ca a trai inseamna a fi imbui-

bat, pe cei care considers pintecul drept Dumnezeu, se preocupa nu-

mai die hraina, ca animalele, si zic : «sa miacam isi sa bem pentru ca

miine murim» (I Cor. 15, 32). Pentru ca «mincarurile sint pentru pin-

tece si pintecele pentru mincaruri, dar Dumnezeu va nimici pe acesta,

dar si pe acelea» (I Cor. 6, 13—20). Dupa aceea, Apostolul adauga :

«Trupul nu este lacut pentru desfrinare, ci pentru Domnul, iar Domnul
este pentru trup. Iar Dumnezeu care a inviat pe Domnul ne va invia $i

pe noi cu puterea Lui. Ori nu istifi ca madularele voastre sint mddula-

re ale lui Hristos ? Voi lua eu madularele lui Hristos si le voi face ma-
dulare ale unei destrinate ? Nicidecum. Sau nu stifi ca aceia care se ali-

peste de o desfrinatd se face un singur trup cu ea ? Pentru ca este scris :

Cei doi vor alcatui un singur trup. Dar cine se lipeste de Domnul se

face un singur trup cu El. Fugifi de desfrinare. Orice alt pdcat pe care-J

savirseste omul este un pdcat sdvirsit in afara de trup, dar cine des-

frineaza pdcatuieste impotriva trupului sdu. Sau nu $ti{i ca trupurile

voastre sint templul Duhului Sfint care locuieste in voi, pe care 1-atf

primit de la Dumnezeu ? Si ca voi nu sinteti ai vostri ? A\i fost cumpd-

rafi cu un pre\. Prosldviti, dar, pe Dumnezeu in trupul vostru si in Du-

hul vostru, care sint ale lui Dumnezew (I Cor. 6, 13—20).

LXI

Ai vazut, Apostolul a spus raspicat ca trupul poate sa se supuna

Legii lui Dumnezeu si sa se impartaseasca de nemurire daca este tinut

departe de imbuibare si de poftele cele pacatoase. Pentru ca cine altul,

apropiindu-se de o desfrinata devine un trup cu ea, in timpul impreu-

narii, daca nu trupul eel din afara, prim care se implinesc toate paca-

tele : aprinderea dupa desfrinata si impreunarea ? De aceea «orice pacat

pe care-1 va face omul este in afara trupului ; insa eel ce desfrineaza

in insusi trupul sau pacatuieste» (I Cor. 6, 18). Mimdria, necredinta,
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minia si prefacatoria sint pacate ale sufletului, pe cind desfriul, pofta

si placerea sint ale trupului. Datorita acestora, nici sufletul nu se avinta

catre adevar, nici trupul nu se supume legilor cumpatarii, ci amindoua

se indeparteaza de imparatia lui Dumnezeu. Si dacS trupul nostru, vie-

tuind in sfintenie, «devine templu al Duhului care locuieste in noi»,

«Domnul locuieste in trupul nostru» isi madularele trupului devin ma-
duke ale lui Hristos, atunci inseamna ca trupul poate sa se supuna

Legii iui Dumnezeu si poate sa moisteneasea imparatia (lui Dumnezeu.

Pentru ca zice Apostolul : «Cel care a sculat pe Hristos din morti va

invia si trupuriCe voastre prin Duhul Sfint, care locuieste in voi» (I Cor.

15, 50), pentru ca «acest trup stricacios sa se imbrace cu nestricaciu-

nea» si «moartea sa fie nimicita» (I Cor. 15, 53—54).

Apostolul n-a vorbit despre alt trup, deosebit de acela pe care-1

ave^i acum, ci despre acest trup muritor, prin intermediuil caruia se rea-

lizeaza desfriul si poftele rusinoase.

LXdl

Iar daca (cei de alta parere) presupun ca este deosebire intre corp

si trup, ca prin ooxp trebuie sa intelegem acea parte a sufletuilui care

nu se vede, pe cind prin trup trebuie sa intelegem partea care se vede,

trebuie spus ca nu numai Pavel, dar si profetii numesc corpul trup,

ba chiar si filosofii, care \m la precizia notiunilor. Notiunea de trup,

daca vor sa examinam aceste notiuni si din punct de vedere stiintific,

nu se zioe in general la tot corpul nostru, ci unei par{i a intregului,

adica partii cu nervi si vene
; pe cind cea de corp desemneaza intregul.

De aceea, numesc corp tot ceea ce se vede. La fel si Blaton nume§.te corp

ceea ce se vede. In lucrarea intitulata Faidon se spune ca Socrate a

zis : «Oare, ce altceva este moartea, daca nu eliberarea sufletului de

corp ? Se concepe moartea fara ca corpul sa se desparta de suflet si

fara ca sufletul sa se elibereze de corp ?» (Platon, Phaedon 64, C). Dar si

fericitul Moise (ca sa revenim la scrierile divine), si el numeste corp

ceea ce se vede. Bl zice in dispozitiile referitoare la purificani ca «cel ce

se atinge de ceva neourat si-isi va spaila trupul cu apa va fi necurat pina

seara» (Lev. 14, 8, 46 ; 7, 19, 21). Dar Iov ce zice? Nu numeste si el par-

tea aceasta muritoare trup ? «Trupul mi se inmoaie de povara viermi-

lor» (Iov 7, 5). Dar si Sollomon zice ca «intelepoiunea nu se va salSslui

intr-un trup plin de rautate si nu va locui intr-un corp robit pacatului»

(Intel. Sol. 1, 4). De asemeni, in cartea lui Daniel se spune despre mar-

tiri : «Focul n-a avut nici o putere asupra trupului lor si peril capului

lor nu s-au pirlit» (Dan. 3, 27). La fel si Domnul zice in Evanghelie :

«De aceea va spun sa nu va ingrijorati in legatura cu ceea ce veti minca
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sau ceea ce veti imbraca. Oare nu este sufletul mai mult decit hrana
si (trupul mai mult decit imbraoamintea ?» (Matei 6, 25). Iar Apostolul

zicind : «Sa nu stSpineascS pScatul in trupul vostru muritor» (Rom. 6,

12), intelege prin trup (materia) aceasta cu care sintem imbracati si

altadata zice : «Daca Duhul Celui ce 1-a inviat pe Iisus locuieste in voi r

Cel care 1-a inviat pe Hristos din morti va invia si trupurile voastre

muritoare» (Rom. 8, 11). Sau: «Daca piciorul va spune : pentru ca nu
sint mina, nu sint din trup, nu insemneazS ca pentru acest motiv nu
este din trup» (I Cor. 12, 15). Altadata : «Si pentru ca nu a slabit in

credinta, Avraam nu s-a uitat la trupul sau ca era imbatrinit» (Rom. 4,

19). Sau : «Noi toti trebuie sS ne aratam inaintea scaunului de judecata

al lui Hristos, ca sS-si primeasca fiecare rSsplata pentru cele ce a sa-

vlrsit pe ciind eira in trup» (II Cor. 5, 10). Sau : «Epistoleile ii sint cu greu-

tate §i pline de autoritate, dar cind este prezent cu itrupul este siab» (II

Cor. 10, 10). Sau : «Cunosc un om in Hristos care acum patrusprezece

ani, fie in trup, nu stiu, fie in duh, nu stiu (a fost ridicat pina ila al trei-

lea cer)» (II Cor. 12, 2). Sau : «Asa se cuvine ca barbatii sa iubeasca pe

femeile lor, ca pe trupurile lor» (Efes. 5, 28). Sau : «Insusi Dumnezeul
pacii sa va sfinteasca pe deplin

;
si duhul vostru si sufletul vostru ^i

trupul vostru sa fie pazite intregi, fara prihana, la venirea Domnului

nostru Iisus Hristos» (I Tes. 5, 23). Cei care n-au inteles nimic din toate

acestea au isi zis ca Apostolul a sovait, ca gindurile lui n-au stabilitate,

ca se contrazic, spunind cind ca trupul inviaza, cind ca nu inviaza. De
aceea, pentru a nu fi trecuta vreuna din (obiectiunile) facute si pentru

a le curma cu desavirsire, voi reveni asupra acestor probleme. Voi dez-

bate, precum am promis, si celelalte chestiuni asupra carora exists ne-

dumeriri si voi arata ca trebuie intelese aducind argumente noi in le-

gatura cu invierea trupului.

Discursul al doilea

I

Sa reamintim mai intii cele ce spuneam in legatura cu epistolele

pauline. Afdrmatia : «Odinioara, fiind fara lege, traiam» (Rom. 7, 9)

se refera, precum am zis mai inainte, la viata protoparintilor de di-

nainte de darea poruncii ; atunci ei erau in trup si nu fSra trup, pentru

ca inainte de a fi datS porunca, zice Scriptura ca Dumnezeu, luind tarina

din pamint, 1-a fScut pe om (Gen. 2, 7). L-a fScut in stare sS viejuiasca

liber, farS a fi ingenunchiat de poftele nelegiuite care, ascunse sub

haina placerdi, imping la pacat. La inceput, nu se stabilise cum sa se

comporte omul, iar acesta n-avea libertatea de a-si alege comporta-
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mentul, libertatea in virtutea careia putea fi rasplatit sau pedepsit.

Atunci omul nu era responsabil pentru nici o fapta rea, pentru ca. nu
putea dori ceva rau, de la care n-a fost oprit ; si ehiair daca ar fi dorit

asa ceva, n-ar fi fost condamnat. Pentru ca nu sint dorite cele prezente

care ne apartin, ci cele prezente care nu ne apartin. Cum poate cineva

•dori ceva de care nu este lipsit ? Pe drept s-a zis ca «n-am fi cunoscut

pofta daca Legea n-ar fi zis : «Sa nu poftesti...». Pentru ca auzind : «Din

pomUl cunostintei biinelud si raului sa nu mineati ; in ziua in care veti

minca, veti muri» (Gen. 2, 17), s-a cuibarit in om pofta. Pentru ca pof-

teste cineva nu pe cele ce le are §i se foloseste de eile, ci pe cele ce

nu le are isi de la care este oprit. De aceea, bine s-a zis ca (omul) «n-ar

fi cunoscut pofta, daca in Lege nu s-ar fi zis : Sa nu poftesti», adica daca

nu s-ar fi zis : Sa nu mincati din el (Rom. 7, 7). Aceasta a dat prilej

pacatului sa intre in mine si sa ma umileasca.

II

Dindu-se, deci, porunca, diavolul s-o folosit de aceasta ocazie, a

facut sa se nasca in mine pofta si m-a impins cu dibacie sa poftesc pe

cele interzise. «Pentru ca in lipsa poruncii, pacatul era mort» (Rom.

7, 8), adica nedindu-se si nefiind inca porunca, pacatul nu se savirsea.

Eu 'traiam fara prihana, inainte de a fi data porunca, nefiindu-mi preci-

^at un fel de a ma comporta, de la care, abatindu-ma, sa pacatuiesc.

«Dar cind a venit porunca, eu am murit si porunca mi-a adus moartea,

ea, care trebuia sa-mi dea viata» (Rom. 7, 9— 10). Pentru ca, dupa ce

Dumnezeu a precizat si a legiferat cele ce trebuie sa fac si sa nu fac,

diavolul a mesterit in mine pofta.

Indemnul si porunca lui Dumnezeu aveau rostul — in masura in

care ma conformam lor — sa-mi aduca nestricaciunea si nemurirea, sa

traiesc in veac fara vreun necaz si fericit. Dar eu n-am ascultat de po-

runca si acest fapt mi-a adus condamnarea si moartea. Diavolul, pe care

Apostolul il numeste acum pacat, pentru faptul ca a iscodit pacatul,

folosindu-se de (oprelistile) formulate in lege, m-a impins la neascultare,

m-a iniselat si m-a ucis, facindu-ma raspunzator fata de sentinta de

condamnare : «In ziua in care veti minca, veti muri» (Gen. 2, 17). Asa
ca «legea este sfinta, si porunca este sfinta, dreapta si buna» (Rom. 7,

12). Ea s-a dat nu pentru a face rau, ci pentru a mintui. Sa nu credem

ca Dumnezeu face ceva de prisos sau vatamator. Cum adica, «lucrul

eel bun mi-a adus moartea» (Rom. 7, 13), acela care mi s-a dat de eel

Prea inalt ca motiv si porunca pentru savinsirea binelui? «Nicidecum»,

pentru ca nu porunca lui Dumnezeu m-a robit stricaciunii si nu ea a fost

rnotivul pierderii mele, ci diavolul (caruia i s-a permds) sa-mi faca rau,
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pentru ca sa fie vadit odata mai mult ca iscoditor al pacatului, ca unul

care unelteste impotriva voii lui Dummezeu. «$tim ca legea este duhov-

niceasca» (Rom. 7, 14), de aceea, nimic vatamator nu este in ea. Iar

cele duhovnicesti sint in afara de pacat isi de orice pofta nelegiuita.

«Eu sint trupesc, vindut pacatului» (Rom. 7, 14), adica fiind trupesc

si pus sa aleg liber, intre bine si rau, sa aleg ceea ce vreau, pentru ca,

zice : «am pus inaintea fe^ei tale viaja si moartea» (Deut. 30, 5), am
inclinat spre incalcarea legii celei duhovnicesti, adica a poruncii, am
inclinat sa ascult de cele pamintesti, adica de sfatul sarpelui, si m-am
vindut diavolului, m-am pus prin aceasta alegere «sub robia pacatului»

(Rom. 7, 14). De atunci ma aisallteaza eel rau, a intrat si salasluieste

m trupul meu, precum trintorul in stupul albinei, porunciindu-mi sa sa-

virsesc raul. «De aceea, nu stiu ceea ce fac» (Rom. 7, 15), adica nu fac

ceea ce vreau. Pentru ca afirmatia «nu stiu ceea ce fac» isi «fac ceea

ce urasc» nu se refera la faptul de a savirsi raul, ci numai la acela de

a-1 dori, se refera la gindurile improprii nouS, care adesea ne napa-

desc, pe care nu le dorim.

Ill

Pentru ca nu depinde de noi laptul de a gindi sau nu cele lele, ci

acela de a le implini sau nu. Pentru ca nu putem sa impiedicam cuge-

tele ce se toimeaza in noi, inspirate din afara pentru incercarea noastrd,

dar putem a nu le da atenfie si a nu le implini.

Altfel, cum se explica faptul ca Apostolul facea raul pe care il

detesta, iar binele pe care il dorea nu-1 savirsea ? De buna seama, el

vorbe§te aici de gindurile straine care ne vin in minte, chiar daca nu
le voim si nu stim care este cauza lor. Pe acestea trebuie sa lie alungam
si sa le aducem la itacere, ca nu cumva inmuiltindu-se, sa ne copileseasca

cugetul. Punind stapinire pe cugetul noatru, este imposibil a se naste

ceva bun in el. «Nu stiu ceea ce fac». Pentru ca «nu fac ceea ce vreau,

ci ceea ce urasc, aceea fac» (Rom. 7, 15). Adica vrem ceile ce nu se cuvin,

ceea oe nu-i permis nici a gindi — pentru ca acesta este binele eel desa-

virsit, nu numai a se ab^ine cineva de la a face raul, ci si de la a-1 gindi—

;

or, acest bine pe care-1 vrem nu se reailizeaza, ci raul pe care nu-1 vrem.

Pentru ca ne asalteaza si ne patrund in cuget adesea, fara ca sa vrem

noi, mii si mii de ginduri care ne umplu de curiozitate nesabuita. Deci,

sta in puterea noastra sa vrem a nu gindi acestea, dar nu si faptul de a

le face sa dispara si de a nu mai reveni in mintea noastra. Acesta este

sensul afirmatiei : «Nu fac binele pe care il vreau» (Rom. 7, 19). Vreau

sa nu gindesc la cele ce ma vatama, dar binele pe care-1 vreau nu-1 fac,

ci fac raul pe care nu-1 vreau. Nu vreau sa-mi reprezint cite nu vreau.
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Nu este exclus ca si David sa fi cerut de la Dumnezeu acelasi llucru, ca

si lui sa-i fi venit in minte cele ce nu voia, atunci cind zice : «Curates-

te-ma de cele ascunse ale mele, iar de cele straine izbaveste pe robul

tau ; daca acestea nu vor stapini asupra mea, voi fi fara prihana si ma
voi curaji de pacatul eel mare» (Ps. 19, 13—14).

In acelasi sens vorbeste Apostolul undeva : «Noi rasturnam izvo-

dirile mintii si orice inaltime care se ridica impotriva cunostintei lui

Dumnezeu si orice gind il supunem lui Hristos» (II Cor. 10, 4—5).

IV

Dar ce este raul despre care spune Apostolul Pavel ca il uraste, ca

nu vrea sa-1 faca si ca, totusi, il face
; §i care este binele pe care vrea

sa-1 faca si tot de atitea ori nu-1 face ? (Esite inchinarea la idoli §i toate

celelalte rele). Omul, in numele caruia vorbeste Apostolul, nu voia sa

se inchine idolilor, ci lui Dumnezeu, dar nu putea sa se inchine lui Dum-
nezeu precum voia, ba din contra, se inchina idolilor, precum nu voia.

Voia sa fie cumpatat, dar nu putea sa fie, ci, din contra, savinsea nele-

giuirea care ii repugna. Odata cu acesta, savirsea multe alte rele pe

care nu le voia, iar faptele bune pe care le voia, ca dreptatea si sfinte-

nia, nu le savirsea. Cu viata sa ravasita indemna si pe altii la rau, iar

pe cei care savirseau deja nellegiuirea, ii indemna sa staruiasca in ea.

Apostolul ne indeamna in epistolele sale sa evitam si sa urim toate

aceste apucaturi. «Sa nu va inselati in privinja aceasta : nici curvariU

nici inchinatorii la idoli, nici preacuivarii, nici lacomii, nici befiviif

nici deidimdtorii, nici hrapaietii nu vor mo$teni lmpdrdfia lui Dum-
nezeu* (I Cor. 6, 9—10) si sa fugim de pacat intocmai ca si el : «Faceti-

va imitatorii rmei, precum si eu sint imitator ail ilui Hristos» (I Cor.

11, 1). Pentru ca, cum ar fi fost imitator adevarat al lui Hristos? Fiindca

ne asalteaza adesea cugetele salbatice, umplindu-ne de pofte §i cu-

riozitati nesabuite, intocmai ca multe felurd de muste, a zis : «Ceea

nu vreau, aceea fac» (Rom. 7, 20). Pe acestea trebuie sa le alungam cu

curaj din suflet, neingaduindu-ne a savirsi mimic din cele sugerate de

ele. Caci vom fi admisi in imparatia lui Dumnezeu, daca nu ne schim-

bam atunci cind sintem incercati de placed si dureri, ci totdeauna, ca

aurul pur incercat in foe, sa nu ne indepartam de virtute si mintea sa

nu se tulbure de amagiri.

De aceea, trebuie sa ne impotrivim, ca niste bravi soldati,. care,

vazind ca sint asediati de dusmani, nu se uita la sulite si la sageti, ci le

infrunta cu mult curaj pentru a salva orasul, necrutind nimic, chiar

daca mudti ii parasesc. Gimdurile, datorita paoatului care locuieste ia
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noi, se unesc contra noastra ca niste ciini turbaji sau tilhari salbatici

si obraznici si pornesc impotriva noastra impinsi de tiranul si stapinul

nedreptatii, care
N
ne incearca daca sintem destul de hotariti a ne impo-

trivi lor.

V
Deci, ia amiote, sufdete, ca nu cumva cedind citusi de putin, sa fii

rapit de partea lor si sa nu putem sa te rascumparam. Pentru ca zice

Domnul : «ce va da omul in schimb pentru suiletul sau ?» (Matei 16, 26).

Ar fi bine, deci, si foarte imbucurator daca n-ar exista cei care ni se im-

potrivesc si se razboiesc cu noi. Dar, pentru ca acest lucru este imposi-

bil, iar ceea ce vrem nu putem savirsi (caci vrem sa nu existe cei care

ne atrag la vicii, — dar aceasta ar insemna sa ne mintuim fara efort, iar

ceea ce vrem nu se intimpla, ci din contra, cea ce nu vrem ; de aceea,

trebuie sa fim incercati, precum am zis), sa nu cedam cituisi de putin, o,

suflete, sa nu cedam inaintea celui rau, ci «sa luam armatura Duhului

care ne sta in ajutor si ne apara i§i sa imbracam platosa neprihanirii,

avind picioarele incaltate cu rivna Evangheliei, iar pe deasupra tuturor

sa luam scutul credintei in care vom putea stinge toate sagetile arza-

toare ale celui viclean si coiful mintuirii» (Efes. 6, 13—17) ; sa luam sa-

bia Duhului, adica cuvintul lui Dumnezeu, «ca sa ne putem impotrivi

uneltirilor celui rau», «sa curatim gindurile si orice inaltime care se ri-

dioa impotriva cunostintei lui Dumnezeu», «pentru ca lupta noastra nu

este impotriva singelui si a carnii» (II Cor. 10, 4—5 ; Efes. 6, 12). Spun

toate acestea pentru ca acesta este sensul dispozitiilor Apostolului. Sint

multe de zis in iegatura cu aceste dispozitii, anume ca sint expuse co-

red; si cu grija, dar ne-am lungi prea mult examinind pe fiecare dintre

ele. Acum vreau sa arat doar ceea ce a vrut sa spuna. «Caci nu fac ceea

ce voiesc, ci ceea ce urasc, aceasta fac ? si daca fac ceea ce nu vreau,

marturisesc ca Legea lui Dumnezeu este buna. Si atunci nu mai sint eu

eel care fac lucrul acesta, oi pacatul care locuieste in mine. Stiu, intr-a-

devar, ca nimic bun nu locuieste in mine, adica in trupul meu» (Rom.

7, 15—18). Ziceam la inceput ca voi trece repede peste toate acestea,

dar iata ca intirzii. Fac aceasta pentru ca altfel nu ajungem la scopul

fixat.

VI

Daca va amintiti, am zis ca omul, Kind amagit, a calcat porunca si

ca de atunci s-a nascut si locuieste in el pacatul. Dupa ce a avut loc

calcarea poruncii, ne-am umplut de ginduri improprii noua, am fost go-

liti de cugetul lui Dumnezeu si ne-am umplut de pofte pamintesti, pe

care ni le-a inspirat sarpele eel mi^el, si ne-am indepartat de promisiu-
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nea lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu (a facut) moartea pentru noi, in

vederea nimicirii pacatului, pentru ca nu cumva acesta sa devina ne-

muritor, in noi oei muritori, precum am zis. De aceea, zicind Apostolul

:

«$tiu ca binele nu locuieste in trupul meu» (Rom. 7, 18) vrea sa indice

pacatul care locuieste in noi prin (intermediul) poftelor, de la calcarea

poruncii, ca gindurile noastre pline de pofta sint ca niste mladite si 15s-

tari ai lui. Pentru ca de doua feluri sint cugetele noastre : unele inspi-

rate de pofta care salasluieste in trupul nostru, care — precum am spus

— s-au nascut din inspiratia duhului celui material, iar allele sint inspi-

rate de porunca Legii pe care o avem ca lege naturala, innascuta, care

indreapta si indeamna cugetul nostru spre ceea ce este bine. Prin ur-

mare, slujim Legii lui Dumnezeu cu mintea (caci acesta este «omul nos-

tru eel launtric» (Rom. 7, 22), iar legii diavoluilui, cu pofta care locu-

ieste in trupul nostru. Legea oare se impotriveste «Legii» lui Dumnezeu,

adica impulsului si dorintei mintii de a savir^i ceea ce este bine, este

cea care da nastere celor patimasi, celor inolinati spre cele materiale p

care atrage in tot felul catre placeri.

VII

Mi se pare ca Pavel indica aici clar trei feluri de legi : una buna,

innascuta in noi, pe care a denumit-o clar «legea mintii » ; alta care se

naste din provocarea diavolului, care conduce sufletul catre inchipuiri

pacatoase, despre care a zis Apostolul ca se impotriveste legii mintii, si

alta care este dictata de pacat, de pofta pacatoasa oe domneste in trupul

nostru, pe care a numit-o «legea pacatului, care locuieste in madularele

mele» (Rom. 7, 23), la care apelind eel rau, adesea ne ispiteste sa sa-

virsim faptele cele rele. Legea, inspirata din afara de eel r5u si raspin-

dindu-se prin simturi in suflet intocmai ca un suvoi de pacura, prdnde a

intari poftele in trap. Datonita acetstora se naste in noi cind binele, cind

raul. $i cind se naste binele, care in fire este mai tare decit raul, atunci

toata mintea noastra este indreptata catre acesta. Iar cind raul priso-

seste, atunci omul este condus spre tot felul de inchipuiri si ginduri

rele.

VIII

Din aceasta cauza, Apostolul se roaga sa fie izbavit de aceasta

lege, socotind-o a fi moarte si motiv de pierzare, asa cum se ruga si

profetul la vremea sa, zicind : «De cele ascunse ale mele curateste-ma»

(Ps. 18, 13). Aceste cuvinte vor s5 spuna ca «dupa omul eel dinlauntru

imi place voia lui Dumnezeu, dar vad ca o (ailta lege) este ascunsa in ma-

dularele mele, care se impotriveste legii mintii mele si ma tine rob legii
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pacatului care este in madularele mele. Nenorocit om ce sint ! Cine ma
va izbavi de acest trup el mortii ?» (Rom. 7, 22—24). El nu spune ca

trupul aduce moartea ; moartea este adusa de pacat, care s-a cuibarit

in madularele trupului nostru de la caderea poruncii si impinge sufletul

la nedreptate si moarte. De aceea, dupa ce arata de care moarte dorea

sa fie izbavit, spune numaidecit cine va fi acela care-1 va izbavi : «Harul

lui Dumnezeu prin Iisus Hristos» (Rom. 7, 25). la aminte, Aglaofon, ca

daca ar fi zis ca trupul aduce moartea, precum ati crezut voi, nu ar fi

zis apoi ca Hristos ne va izbavi de acest rau. Pentru ca, in acest caz,

ce lucru mare si minunat ne-a adus prezenta lui Hristos si cum poate

spune Pavel ca Hristos ne va elibera de moarte (care dupa voi este

acest trup), cind to|i oamenii si inainte de venirea lui Hristos au murit?

Caci toti acestia, despartindu-se de trupuri, in momentul iesirii din

aceasta viata, dupa voi, au fost izbavitl. Toate sufletele, in mod egal,

ale celor credinciosi si ale ceilor necrediinoiosi, ale celor drepti si ale

celor nedrepti, s-au despartit de trupuri in ziua mortii. Atunci ce asteap-

ta sa primeasca mai mult Apostolul decit cei care au petrecut in necre-

dinta? Sau de ce s-a rugat sa fie izbavit de trup, care, chiar daca nu
voia, avea sa se intimple (si cu el cum s-a intimplat cu toti, anume ca,

murind, sufletele lor s-au despartit de trupuri, daca a considerat ca

trupul (este) moarte a sufletulul ? Incit, Aglaofon, el nume.ste moarte
nu trupul acesta, ci pacatul care locuieste in trup prin pofte ; de acesta

1-a izbavit Dumnezeu prin veniirea lui Hristos. Caci «Legea Duhului (da-

tator de viata) ne-a izbavit in Iisus Hristos de legea pacatului si a mor-

tii» (Rom. 8, 2 ; 11, 3—4). Iar «Cel ce a inviat pe Iisus Hristos din morti,

prin Duhul care locuieste in noi, va face vii si trupurile noastre cele

muritoare». Pacatul care salasluieste in trup a fost condamnat pieirii,

pentru ca legea naturala care ne atrage catre bine, care slabise inainte

de venirea lui Hristos, dat fiind ca fusese coplesita de griji materiale,

sa se intareasca iar. Ceea ce fusese imposibil pentru legea naturala din

noi a binelui, — pentru ca era fara putere, coplesita de poftele cuibarite

in trup — , a fost realizat de Dumnezeu prin trimiterea Fiului Sau care

a luat un trup asemanator trupului nostru (intruparea a fost reala si nu

aparenta). El a venit ca pacatul sa fie condamnat pierzarii, ca legea pa-

catului sa nu mai rodeasca in trup, ci cea naturala a binelui, ca oamenii

sa nu mai dea ascultare poftei trupului, ci poruncii Duhului (Rom. 8, 3,

7 ; 5, 8, 4). «Pentru ca Legea Duhului, datatoare de viata» (Rom. 8, 2),

care este Evanghelia, — alta decit legile amintite mai inainte — care

prin cuvint conduce la ascultare $i la iertarea pacatelor, «ne-a eliberat

de sub stapinirea legii pacatului si a mortii», invingind cu desavirsire

pacatul care era in noi.
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Acestea rezulta din spusele Apostolului ; ©le, insa, nefiind interpre-

tate corect, o, Teofile, le-am lamurit, precum am zis. Acum ma voi in-

toarce catre alte chestiuni (pentru a le lamuri si pe acelea) daca Dum-
nezeu imi va sta in ajutor. Pentru ca nu sint usoare cele ce urmeaza.

Dealtfel, pentru acest motiv am si ezitat sa le abordez pina acum. La un
rezultat va fi foarte greu de ajuns daca nu vom fi daruiji de sus, din cer,

cu intelepciune, sa putem dirija lla sigur demonstratjia, la fel cum cine-

va, visilind in largul marii, se indreapta sigur spre urn loc linistit de acos-

tare. De aceea, te las pe tine, Memianius, sa continui lupta in aceste dis-

cut-ii. Pentru ca tu esti capabil sa arati adevarul cu un sfat olar.

Discursul lui Memianius

IX

$i Memianius s-a ridicat si a zis : Primesc lupta in locul tau. Tu ai

vorbit cu multa osirdie, insa sint inca multe aspecte de discutat. Intre

acestea sint si cele de anatomie, legate de formarea si descompunerea

trupului. Pe cit este de adevarat ca copacii absorb pamintul si-1 trans-

forma sus in fructe, pe atit este de adevarat ca hrana devine carne si

ca aceasta inlocuieste trupul de dinainte. Ca unii care n-au cunoscut

adevarul, au ramas da miituri si rataciri. Acest lucru se vede si din cele

ce afirma. Vrind sa sustina ideea ca mincarea este pregatita ca intr-un

cuptor in stomac, apoi trecuta prin ficat, este impar^ita in tot corpul

fiecarui madular dupa nevoile sale si, transformindu-se, devine singe,

carne, oase si tendoane, au recurs la copaci ca la un exemplu foarte

instructiv si au zis ca in ei are loc un proces analog de preluare, schim-

bare si folosire spre cresteire a materiel.

Dar, pe buna dreptate se intreaba cineva cum poate pamintul sa fie

absorbit si transformat in trunohiul copacilor, fiindca copacii n-au sto-

mac, nici marunitaie, nici cetlelalte organe, ca, odaita intrata mincarea

acolo, sa aiba loc pregatirea ei, pentru ca ea sa se transforme in abur si

sa treaca in fiecare ramura. Acestia nu au stomac in care pamintul sa

fie mai initii gatit, descompus si umezit, nici maruntaie in catre sa se faca

decorticarea, nici vreun vas care, trecind prin copac, sa duca acestea

la tinta. Dar acestia zic : Vase vizibile precum avem noi, acestia nu au,

dar au cai invizibile prin care pamintul transformat in vapori se duce

si se imparte in cele mai mici parti ale copacului, pe cind acesta creste.

Ar trebui; insa, dat fiind ca pamintul este smuls si ridicat prin radacini

in tot trunchiul copacului, locul pe care cre$te copacul sa se goleasca

de pamint. Asa ca este nereusita aceasta analogie a copacilor cu trupu-

rile. Dealtfel, cum poate pamintul, patruns prin radacini in trunchiul
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copacilor, sa treaca prin pori in toate ramurile acestora si sa se transfor-

me in frumze si fructe ? Se poate vedea (de oricine) ca pamintul pe care

stau copacii falnici, cedri, pini sau brazi, desi ei anual produc frunzis

sau roade, nu se consuma. Caci daca ar fi adevfirat ca pamintul, ridicin-

du-se prin radacini devine lemn, ar trebui ca tot locul din jurul sau sa

fie golit, pentru ca ceea ce este golit nu curge, precum curge si vine la

loc ceea ce este lichid. Se spune ca smochinii si alte plante, care adesea

cresc in cladiri, n-au consumat niciiodata ceva din acestea. Mai mult,

daca ar aduna cineva timp de mai multi ani rodul si frunzisul acestora,

ar constata ca volumul pamintului de sub ele a crescut de mai multe

ori. De asemeni, pe ziduri vedem arbusti care in nici un fel nu impu^i-

neaza zidurile. De aceea, este un lucru foarte nefiresc a socoti ca pa-

mimtuil se transforma in fruote isi ca frunzele il consuma, ' chiar daca in

el au loc toate si se folosesc de el. Caci piinea nu se face fara moara,

loc, timp si foe §i nimic din acestea nu este, nici nu devine piine. Si

multe altele la fel. Nici vasul in care este modelata de cineva o statuie

nu este statuia insasi. Zicind (Apostolul) Pavel ca «nici eel ce sadeste,

nici eel ce uda este ceva, ci Dumnezeu care face sa creasca» (I Cor. 3,

7), atribuie pamintullui piantarea, apoi udarea lui, iar lui Dumnezeu ores-

terea. Acestia au trecut cu vederea intelepciunea lui Dumnezeu, care

naste si face sa creasca totul in lume. Pe aceasta barbatii cei de demult

au numit-o natura si providenta, pentru ca pe toate le face si sa. creasca

si tuturor le poarta de grija. Zice Mintuitorud in acest sens : «Tatal Meu
pina acum lucreazd si Ea iucrez» (loan 5, 17). Pentru aceste motive, So-

lomon a numit-o artizanul tuturor («Creatoarea tuturor», zice el, «inte-

lepciunea iui Dumnezeu m-a povafuit» — Intel. 7, 21).

Nu exista ceva pe care sa nu-1 poata face Dumnezeu : el creeaza,

diversifies si face sa creasca totul din belsug. Pentru ca s-a aratat ca

pamintul nu se transforma in ramuri, nici in fructe, sa ne multumim cu

acestea. Acum sa cercetam cum a fost facut trupul si daca poate fi ase-

manat cu un fluviu. Spune Scriptura ca Dumnezeu, Care creeaza si poar-

ta de grija tuturor, «luind tarina din pamint» «a creat pe omul nostru»

eel din afara. Despre acest fapt da marturie nu numai marele profet

Moise, ci si oricare din grupul profetilor. $i nu numai trupul omenesc a

fost facut de Dumnezeu, ci chiar §i universul a fost facut de El din cele

patru elemente : din foe, aer, pamint si apa, in urma unei prealabile

chibzuinte $i nu la intimplare — , asa cum sustin cei ce vorbesc despre

infinit si vid, de unirea elementelor primordiale, a atomilor de acelasi

fel sau de naturi diferite, in virtutea unei atractii oarbe si nedeliberate.

Acest rationament legat de imprevizibil, si aoeasta lipsa de organizare,

este drag lui Democrit si Epicur, dar nu si noua. Pentru ca noi credem

ca totul este guvernat farS repros de voia divina.

12 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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Facind pe om, Dumnezeu — Care a facut lumea si a pus ordine in

toate — i-a facut din toate elementele aeesteia, initocmai ca pe o flume in

miniatura : pamintul este reprezentat de case si de carnea de pe ele

;

apele de vene si de singele care circula prin ele ; aerul de racoarea ce

circula prin artere si modereaza cSldura din noi
;
focul, de caldura din

noi, care fluidifica secretiile si le preface in strop! de apa cristalina.

X

Exprimind ideea ca Dumnezeu conduce si poarta de grija lumii

(pentru ca viata nici uneia din aceste creaturi nu este condusa de in-

timplare), zice ca a incredintat aceasta oonduoere heruvimilor celor cu

patru fete. (Vorbeste de cele patru fete) pentru ca patru sint fetele ce-

lor care tin universul : a omului, a leului, a vitelului si a vulturului.

Omul poate fi comparat cu aerul, pentru ca este planta cereasca,- leul

cu focul, din cauza agilitatii si a puterii sale ; vitelul cu pamintul, iar

vulturul cu apa, pentru ca pasarile s-au nascut din apa. Fiecare din

acestea este alcatuit la rindul sau din cele patru elemente. In mijlocul

tuturor sta Dumnezeu, Cel ce este inceputul, mijlocul si sfirsitul tuturor

celor ce exista ; El a facut ilumea, la sfatul voii Sale, din pamint, aer,

apa si foe, §i o conduce ca pe o caruta cu patru cai.

Domnul Hristos, ^tiind ca trupul omului este alcatuit din aceste

elemente, atunci cind un orb din nastere a fost adus la El, s-a aplecat

si a facut un amestec din pamint si i-a uns ochii, facindu-1 astfel sa

vada. El a adaugat trupUlui acestuia, din amesiteoul acelorasi elemente,

ceea ce ii lipsea din nastere. Pentru ca elementul eel uscat era pamin-

tul, iar celelalte : umedul, recele si caldul.

Scuiparea salivei se realizeaza cu un mare efort, printr-o mare in-

cordare, ceea ce face sa iasa aerul (rece) si odata cu acesta, a caldurii

din corp. Din aceste elemente, precum am zis, din pamint, aer, apa si

foe a f&cut Dumnezeu trupul, vasul sufletului. O dovada concludenta

in acest sens este si faptul ca prin arta zugravitului, din cele patru cu-

lori, in diferite amestecari, se realizeaza chipul fiecaruia. Or, Dumne-
zeu, intocmai ca un mare pictor, a facut trupurile tuturor din ameste-

curi diferite si nu este nimic in aceste trupuri care sa nu aiba cite ceva

din toate aceste elemente. Asa de exemplu, oasele, care par a fi dure,

au parti si din celelalte elemente.

XI

De aceea (zicem) trebuie ca trupul sa fie mereu acelasi, indata ce,

ceea ce i s-a adaugat prin mincare, a fost eliminat... De vreme ce tu

poji sa separi cu iscusinta laurul amestecat cu argintul sau argintul ames-
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teoat cu alt metal, cu atit mai mult Dumnezeu, Cel care a facut lumea

din mimic si a orinduit-o cu o intelepeiune de negrait, o poate men-

tine neschimbata isi nes'taricata. Ce poate fi mai incoreot decit sa spu-

nem ca mincarea se transforma in came, oase si tendoane, iar car-

nea in par si unghii si ca, tn acelasi timp, trupul eel dintii trece ? Pen-

tru ca, daca in fiecare zi se adauga cite ceva trupulud din mincare si

cite ceva se elimina si intocmai ca apa, pe de o parte intra si pe de alta

iese, atunci omul nu mai este produs al intimpilSrii, negindit mai dinaiote.

Cum putem califica pe acela care arata si curge ca apa si niciodata nu

este acelasi? Daca, inisa, este opera lui Dumnezeu, atunci trebuie sa

dainuiasca ceea ce a fost facut de El : oase, carne $i tendoane, precum

nu se trece, fie >si pentru scurt timp, lucrarea unui artist. Dar, a curge

un ilucru inseamna a nu fi, a trece de la a fi la a nu fi. In cazul acesta

nu mai este adevarat cuvintul : «A luat Dumnezeu tarina din pamint si

a facut omul» (Gen. 2, 7). Cum a 1 fost facut, daca ced ce se face l?i ia

forma de la forma celui ce era inaintea sa ? Or, despre corp, zic acestia

ca nu ramine nici pentru foarte scurt timp. Aceasta parere mi se pare

a fi mai degraba rodul fanteziei, decit al dreptei judecati. Mi se pare

nesabuit a zice despre un lucru ca exists, cind nu este acelasi. Zicem

despre o creatura ca exista cind este aceeasi. Cum poate fi aceeasi,

cind materia din care a fost facuta nu mai este aceeasi ? Nu zicem des-

pre un lucru ca s-a f5cut, pina cind ii apare chipul in materia care sta

la baza lucrului dezvoltait.

XII

Vazind un madular, o parte dintr-un corp, ne facem numaidecit

idee despre statura lui, iar dupa acesta me^terul face corpul intreg. Dar
daca si acest madular este nimicit, luindu-i locul altul, iar aceluia, la

rindul sau, altul ii ia locul, cum va mai putea artistul sa refaca trupul,

indata ce materia nu mai ramine aceeasi ? Prin urmare materia folosita

la realizarea coxpului trebuie sa ramina aceeasi si sa nu dispara, ci

doar sa treaca in care vrea artistul : (in corpul) unui copil, ori al unui

adolescent. Materia trupului ramine aceeasi la porunca lui Dumnezeu
care ne-a facut in chip minunat. In acest caz, mincarea introdusa in

corp nu se schimba an oase, carne si in tendoane, nici oasele in pair,

mucozitati si unghii, ci numai in sucuri diferite. Providenta face ca

hirana sa inlocuiasca sucunile care se elimina. Skit muHte canalele prin

care se face aceasta. Carnea transforma mincarea in singe, sinii in

lapte, fierea in bila, gura in scuipat, nasul in mucozitSti. ochii in la-

crimi, pielea in sudoare, par si unghii. DacS cineva nu manincM, iar si-
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tuafia vreunuia din cele patru elemente este tulburata, factorul initial

nu mai este in ordine si viata piere.

Daca mincarea s-ar transforms in came, oase si tendoane, apoi

toate acestea in par, unghii si mucozitati, ar trebui ca madularele des-

prinse de trap, adica urechea, degetul si nasul, sa se faca la Hoc din

mincare. Fiindca este firesc ca in cazul cind ceva trece, sa fie inlocuit

de altceva, cind un madular dispare, altul sa creasca la loc. Voi ati ase-

manat corpul cu un riu si ati zis ca atunci cind o parte din apa aces-

tuia trece in mare, alta ii ia locul venind din izvor. Or, daca lucrurile

sint la fel, atunci trebuie ca madularele indepartate de corp sa fie in-

locuite de altele provenite din mincare. In acest caz, cum mai spuneti

ca ramine totdeauna acelasi trup ? Daca hrana zilnica este asemenea
apei care vine din izvor, atunci trebuie sa fie asemenea (albiei riului),

asemenea unui canal, pentru ca apa poate curge numai acolo unde ga-

seste locul liber. Iar daca raportul dintre sucuri si trup poate fi ase-

manat cu acela dintre apa unui riu si cimpii, atunci inseamna ca trupul

ramine (nu trece). Inseamna ca sucurile intrate in trup nu alcatuiesc

un factor esentiall pentru promovarea vietii, ci unui secundar, oare vine

si trece, eel (esential) fiind eel de la inceput, cu care s-a nascut. De
aceea, ele se si supun la tot felul de transformari, dupa cum este nevoie.

XIII

Medicii zic ca bila este de mai multe feluri : una galbena, alta ce-

nusie, alta neagra, alta verde
; $i despre singe la fel : unui galben, altul

negru, altul dens. Atunci cind singele se purifica isi dispare ceva din

el, a eel ceva nu este un element esential. Daca ar disparea un element

esential, stabilitatea vietii ar fi clatiaiata ; or, dispare seva care s-a

inmultit din mincare si bautura, seva care doar a luat aspectul singe-

lui si pluteste in el. Aceasta curge la inteparea unei vene si tot aceasta

curge atunci cind medicul da drumul singelui. Daca, din neatentia

acestuia, curge si singele eel adevarat, atunci organismul slabeste. Prin

urmare, singele llasat sa curga nu este singele adevarat, niici nu depinde

de el durabilitatea trupului. Acest* lucru se vede si mai clar la cele

doua sexe : barbatesc si femeiesc. Pentru barbatn care lucreaza, munca
insemneaza o usurare, de aceea ei n-au nevoie de o alta usurare a trupu-

lui. Pentru femei, insa, care nu presteaza o munca egala, este necesar

sorocul lunar.

Acelasi lucru il spune si imaginea trupurilor care sufera si par a

fi macinate de boli. Substanta initiala alcatuita din oase acoperite cu

carne creste prin adaugarea de noi elemente din mincare, asa cum se

umplu vaile de apa, si scade cind duce lipsa de ele. In vremea bolii,
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acest fapt neimplinindu-se, carnea' se imputineaza ; insanatosindu-se

trupul si din nou primind hrana, el create din nou in greutate. De remar-

cat, insS, cS substan^a initials nu dispare, nici nu se inmulteste. Pentru

ca, in caz contrar, ar fi de meimteles faptul ca pe cind carnea de dinainte

dispare, alta luindu-i locul, ranile si vatamSrile de pe corp ramin. Ar
trebui, pur si simplu, ca, odata cu disparitla carnii, sa dispara si locul

ranii. Dar pe cind carnea dispare, apar peste tot la locul ranilor cica-

tricele, ca niste petece cusute pe o haina Tupta. In legaturS cu acestea,

merits sS amintim cuvintele Domnului : «Nimeni nu pune un petec de

postav nou la altul vechi» (Matei 9, 16). Cu aceste cuvinte El invata

ca nu se poate ca la carnea veohe sa se adauge alta din mincare, pre-

cum cred acestia. Pentru ca, in acest caz, se intimpla ca o parte din

trup sa fie veohe, iar o alta noua. Apoi, ar trebui ca trupurile noastre

sa nu mai imbatirineasca, daca o came s-ar duce §i o a'lta i-ar lua locul.

IncS ceva : Daca fiecare dintre noi nu mai poate fi acela$i, dat fiind

ca, precum zice^i voi, substanta de bazS a trupului se schimba, incit

altul este trupul la zece zile si altul la maturitate, atunci pe noi, cei

de astSzd, nu ne-a mascut, nici crescut mama, ci .aitul s-a nascuit, altul a

crescut si altul este astazi. Mincinoase sint atunci si cuvintele lui Iere-

mia : «Inainte de a te fi nSscut, eu te-am cunoscut» (Ier. 1, 5), pentru

cS altul era in locul celui nSscut, eel caruia i s-a adresat cuvintul. Noi

nici n-am primit botezul, n-am fost curat,iti de pacat, pentru ca trupuil

odinioarS curS^it prin botez a disparut si un altul a apSrut in locul aces-

tuia, din mincare. Nu-si mai are loc spovedania, daca nu mai avem
acest trup (pacatos), ci altele trei mii i-au luat locul.

XIV

$i ca sa ajungem la culmea nesabuintei, ar trebui sS spunem ca

nici dupa suflet n-am mai fi aceiasi, pentru ca ideile, parerile si obi-

ceiurile, care sint proprii sufletului, nu sint totdeauna aceleasi, ci unele

vin, altele dispar, pentru ca uitarea duce la anularea celor insusite, iar

locul celox unite il iau cunostin^e noi. $i daca despre trup zdc ca

esite schimbator, de ce nu zic la fel si despre suflet ? Pentru ca in noi

nu ramin aceleasi ginduri si impresii, ci vin si tree. Uneori se intim-

pla sa ne placa un lucru, alteori altul, pentru ca impresiile se due si

vin. $i iata ca s-a pus la indoiala nemurirea, neschimbabilitatea sufle-

tului. Ei, insS, zic ca lucrurile nu stau asa : ca a zice ca sufletul este

muirdtor este mare gresealS, pentru ca, desi impresiille se due, substanta

lui nu se schimbS. Dar, zicem noi, atunci nici trupul nu se schimba, ci

numai sucurile care provin din mincare, care, cind se inmutyesc, cind

dispar. De aceea, este gresit a zice ca trupurilor bolnave si slabite li
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se adauga alta carne (dupa aceea) din mincare. Mai mult decit atit,

faptul de a afirma ca trupull se schimba este nepotriviit cu insasi (natu-

ra) lui Dumnezeu, pentru ca, pe cind alte corpuri au pacatuit, allele sint

condamnate, iar pe cind altele s-au purtat corect, alte'le primesc min-

tuirea. Zicem acestea pentru ca aceia nascocesc ca sufletul va avea un

alt trup, absolut mai bun decit eel prezent. Dar ca acest fapt este o

nascocire, pentru ca, zicind ca omul se va prezenta cu alt trup inaintea

Judecatorului, faceti pe Dumnezeu nedrept. Vorbind despre nemurirea

si nestricSciunea trupului nostru, noi nu zicem ca un altul, ci ca acest

trup va primi nestricaciune. La fel zice si inteileptul Pavel care, mus-
trind pe cei ce luau in deridere invierea acestui trup, a zis : «Caci tre-

buie ca acest trup, imbracat in stricaciune, sa se imbrace cu nestrica-

ciunea, si acest trup muritor sa se imbrace cu nemurirea» (I Cor. 15, 53).

XV

Acum, pentru ca am aratat care este alcatuirea trupului, sa vor-

bim si despre cedelalte. Voi, care tilcuiti Scriptura mai cu pricepere,

ziceti ca Apostolul nu vorbeste corintenilor despre invierea trupurilor,

cind zice : «Daca ilocuinta noastra paminteasca, a cortului, se nimioeste,

noi avem o casa in cer, la Dumnezeu, o casa nefacuta de miini» (II Cor.

5 ,1). Insa, citind si celle ce urmeaza, veti afla ca el o afirma precis. In

cele ce urmeaza, el spune ca viata viitoare nu o vom petrece in alt

trup decit acesta, induhovnicit.

Prin «casa noastra paminteasca ce se va nimici» (II Cor. 5, 1) in-

telege aceasta viata scurta de aici si nu trupul. Aceasta viata daca va

fi intrerupta, noi vom primi in dar de la Dumnezeu viata vesnica. Daca
socoteste cineva ca Apostolul a inteles prin casa paminteasca ce se dis-

truge, trupul, atunci altceva este cortul si altceva este casa cortului,

altceva sintem si noi, al carora este cortul. Din spusele Apostolului re-

zulta ca cuvintul «noi» se refera la suflete, cortul la trup, iar casa cor-

tului la viata prezenta.

Deci, daca aceasta viata a trupului ca o casa se va narui, avem in

cer o alta casa, nefacuta de mina, adica viata cea vesnica. Zice «nefa-

cuta de mina» pentru a o deosebi de aceasta viata, care se zice «facuta

de mina». Aceasta pentru faptul ca toate podoabele, lucrurile mai de

pret ale vietii acesteia sint facute de miini omenesti. De aceea si Solo-

mon a numit aceasta viata zbuciumata «zadarnicia zadarniciilor». Iar

trupul, fiind creatia lui Dumnezeu, nu se zice ca este facut de miini

omenesti, pentru ca n-a fost plasmuit dupa mestesugul acestora. Dar,

vor zice acestia, si acesta este facut de mina, pentru ca a fost creat de

Dumnezeu, da fel si sufletele $i ingerii si lacasurile cele ceresdi sint
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opera lui Dumnezeu. Intr-adevar, dar nu sint facute de mina omeneasca.

Iar daca acestea nu sint facute de mina, desi si acestea sint lucrul mii-

niilor lui Dumnezeu, atunoi nici trupufl. nu este facut cu miinile, caci si

el este lucrarea lui (Dumnezeu si nu este facut cu miinile oamenilor.

Pentru ca «Dumnezeu a luat |arina din pamint si 1-a facut pe om» (Gen.

2, 7). Ceea ce s-a facut de Dumnezeu, nu este o lucrare facuta cu mii-

nile, (ci) a puterii lui Dumnezeu. Ce este, deci, casa facuta de mina ?

Aceasta viata scurta, precum am zis, sustinuta de miinile omenesti.

Pentru ca zice : «In sudoarea fetei tale vei minca piinea ta» (Gen. 3, 19)

;

aceasta naruindu-se, avem acea viata nefacuta de mina. Asa cum a zis

si Domnul cind a zis : «Faceti-va prieteni cu ajutorul (bogatiilor) ne-

drepte, pentru ca atunci cind veti muri, sa va primeasca in corturile

vesnice» (Luca 16, 9). Ceea ce Domnul a numit corturi, acelasi lucru

este numit aici de Apostol imbracaminte. Ceea ce Domnul a numit

«prieteni» facuti cu ajutorul nedreptatii, Apostolul numesite aici «case

care se nSruiesc». $i daca, termanindu-se zilele vietii noastre prezemte,

sufletele noastre vor primi irasplata pentru viata dusa in nedreptate,

pentru ca «lumea aceasta sta sub stapinirea celui rau» (I loan 5, 19),

la fel aceasta viata naruindu-se, inaintea invierii sufletele vor avea

IScas la Dumnezeu, adica vor primi o casa reinnoita si fara prihana. De
aceea, «suspinam», nu pentru ca vrem sa ne «dezbracam» de trup, ci

sa «imbracam peste el viata cea fara durere» (Amos 9, 11 ; II Cor. 5, 4).

Locuinta din cer, pe care dorim s-o imbracam, este nemurirea. DacS

pe aceasta o imbracam, tot ceea ce in aceasta viata a fost slab si mu-

ritor va avea parte de viata vesnica.

XVI

Ei bine, acum va pun inainte chiar acele cuvinte ale Apostolului,

ca voi sa recunoasteti ca acestea sint insesi cuvintele lui. El zice

:

«Purtam totdeauna in trupul nostru omorirea (Domnului) Iisus. Pentru

ca noi ced vii sintem diati mortii din pricina lui Iisus, pentru ca si viata

lui Iisus sa se arate in trupul nostru» (II Cor. 4, 10— 11). $i pentru ca

«viata lui Iisus se arata in trupul nostru», aceasta inseamna ca acesta

nu trece, inseamna ca nu piere trupul in care apare viata lui Iisus. Apoi

Apostolul adauga zicind : «$i fiindca avem acelasi trup al credintei,

pentru ca este scris : am crezut, "He aceea am si vorbit» (II Coir. 4, 13),

«stim ca Cel ce 1-a inviat pe Iisus din morti ne va invia si pe noi» (II

Cor. 4, 14). Fiindca s-a temut ca nu cumva ei, privind la slabiciunea

trupuiui, sa nu creada in inviere, a zis : «De aceea, chiar daca omul

nostru eel din afara trece, omul nostru launtric se innoieste zi de zi»
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(II Cor. 4, 16). El numeste «omul din afara» pe eel prezent, care se trece

din cauza bolilor ;Si a celorlalte suferinte ; ca sa nu ne temem ca Dum-
nezeu va intirzia cu implinirea promisiunilor, el ne face cunoscut «ca

intristarea noastra usoara lucreaza pentru noi din abundenta o povara

de slava, pe care noi n-o vedem primtre cele vazute» (II Cor. 4, 17). Cu
alte cuvinte, tristetea ne incearca putin in aceasta viata, insa ea ne

pregateste o povara de slava, pe care noi n-o vedem intre cele prezente,

ci in cele care inca nu s-au desooperit (II Cor. 4, 17—18). Staruind asu-

pra celor spuse, el zice : «Pentru ca noi stim ca daca casa noastra pa-

minteasca a cortului se va nami» (II Cor. 5, 1), avem casa in cer, adica

vechile noastre trupuri vor fi imbracate cu nemurirea. Acest trup apar-

tine de la natura acelei vie^i, pentru ca «nimeni nu si-a urit trupul, ci

il hraneste §i 11 iubeste» (Efes. 5, 29). De aici rezulta ca acel cort ceresc

cu care ni se cere a ne imbraca este nemurirea. Daca noi ne imbracam

in acesta, atunci va fi inghi^ita intreaga noastra fire muritoare de viata

vesnica (II Cor. 5, 4).

Pentru a ne umple de nadejde in a^teptarea celox spuse, el zice :

«Asadar, noi totdeauna sintem plini de incredere, pentru ca §tim ca daca

zabovim in trup, sintem departe de Domnul, pentru ca umblam prin cre-

dinta si nu dupa vedere» (II Cor. 5, 6—7). Aceasta inseamna : de aceea

sintem plini de incxedere, pentru ca §tim ca daca in exiistenta prezenta

sintem departe de Domnul, pentru ca I-am caloat porunca, dar «iesind

din trup venim la Domnul». Pentru ca «prin credint.a umblam, nu dupa

vedere» (II Cor. 5, 7), adica prin credinta contemplam lucrurile cele de

acolo si inca foarte intunecat, nu clar, vazindu-le si desfatindu-ne ca si

cum ne-am afla printre ele (II Cor. 5, 8). Deci, daca noi «nu iesim mai

dinainte din trup», pentru ca el transformat sa fie innoit, nu putem «sa

venim cu el la Domnul», pentru ca avem pe el toate necuratiile pacate-

lor. De aceea, recunoscind ca viata prezenta este departe de Domnul,

sa nu ne para rau ca sintem muritori. Daca lucrurile n-ar sta asa, daca

trupul nu va fi reinnoit, iar Apostolul ar fi dorrt sa iasa din trup la

gindul ca nu va mai fi niciodata in el, atunci cum a zis ca in aceasta

carne muritoare «se va arata viata lui Iisus» ? (II Cor. 4, 10). Spunind

aceasta s-ar fi contrazis. E insa foarte gresit a spune despre un astfel de

om prin care a vorbit Hristos, care spune lucrurilor pe nume, ca se con-

trazice. De altfel, el adauga imediat : «Pentru ca noi toti trebuie sa

aparem inaintea lui Hristos la judecata, pentru ca fiecare sa primeasca

pentru oeea ce a facut pe cind era in trup, bine sau rau» (II Cor. 5, 10).
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XViII

$i acum, pentru ca expunerea noastra sa ne fie si mai clara, sa ve-

dem ce vor sa spuna cuvintele : «Carnea si singele nu pot sa moste-

neasca imparatia lui Dumnezeu» (I Cor. 15, 50). Mai intii trebuie sa

precizam ca cuvintul «carne» are doua sensuri : pe acela de carne pro-

priu-zisa si pe acela de fapte ale carnii (ale trupului). Apostolul por-

neste de la acest principiu : «Daca Hristos a inviat, cum zic unii ca nu
este inviere a mortilor ?» (I Cor. 15, 12); apoi : «Omul ceil dintii este

din pamint, pamintesc
; pe cind celaJlalit om este Domnul din cer» (I

Cor. 15, 47) si celelalte pina acolo : «Multumiri fie aduse lui Dumnezeu,

Care ne-a dat biruiaita prin Dominul nostru Iisus Hristos» (I Cor. 15, 57).

Aici skit cuvintele in care este ceva neinteles, pentru ca el a zis odata:

«Carnea si singele nu vor mosteni imparatia lui Dumnezeu» (I Cor. 15,.

50), iar pu|in dupa acestea zice : «Acest trup supus stricaciunii Irebuie

sa se imbrace in nestricaciune» (I Cor. 15, 53). Cum nu pomeneste de

nici o alta stricaciune in afara de cea trupeasca, trebuie sa zicem ca el

credea ca itrupul este de doua feluri (dupa cum de doua Muri zice ca

este !si lumea). Ca dumea este de doua feluri, rezulta din cuvintele : «Daca,

voi ati murit fata de invataturile incepatoare ale lumii, de ce, ca si cind

a|i -trai inca in lume, va supuneti la porunci ca acestea ?» (Col. 2, 20).

Prin aceste cuvinte nu se refera la acea realitate dintre cer si pamint,

care in mod obisnuit este numita lume, ci la credinta bazata pe ratiunile

omenesti gresite. Este clar ca el nu vorbeste aici despre cele patru ele-

mente ale zidirii lumii prin care noi traim, pentru ca nor nu putem nici

fara apa, nici fara foe, nici fara aer, nioi fara pamint sa raminem. Daca
acestea, dupa rinduiala lui Dumnezeu, me mentin, cum ar fi putut Apos-

tolul sa ne ceara a ne desparti de ele ?

Atunci cind Domnul zice ca «lumea zace in rau» (I loan 5, 19), nu
se refera la lumea aceasta, pentru ca nu poate domni eel ran peste aceasta-

lume frumoasa ; acesta nici nu «da tuturor mincare la vremea lor» (Ps.

64, 10 ,• 144, 15), ci Dumnezeu, Acela «care face sa rasara soarele peste

oei buni si pesite cei rai, Care da ploaie peste cei drepti si peste cei pa-

catosi» (Matei 5, 45). Atunci ce este aceasta lume care zace in rau?
Este rezultatul ascultarii omului de legea pacatului. Tu vei gasi ca

legea a fost numita in doua feluri : odata este desemnata iegea insasi,

altadata, pofta care se opune legii.

Prin urmare, dupa cum prin lume se intelege rezultatul ascultarii

de legea pacatului, la fel prin carnea care nu poate mosteni imparatia

lui Dumnezeu nu se intelege carnea propriu-zisa, ci obiceiurile paca-

toase, deispre care eil insusi zioe : «Nici desfrinatii, nioi hraparetii, nici

ucigasii nu vor mosteni imparatia (lui Dumnezeu» (I Cor. 6, 9—10). Cei
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care traiesc in placeri rele, «al caror Dumnezeu este stomacul» (Filip.

3, 19), sint numiti in mod adecvat in loc de oameni, carne. Se obisnuia

ca aceia care traiesc ca animalele sa fie numiti «carne isi singe». Acest

lucru rezulta si din cuvintele fericitului Moise care spunea : «Dumne-
zeu a zis : Duhul Meu nu va ramine in acesti oameni, pentru ca ei sint

carne» (Gen. 6, 3). Cum putea vorbi asa cind inaintasii acestora au

venit in lume in trup ? Nu la trap se refera, ci la obiceiul si fapta cea

rea. Zicind : «Duhul Meu nu va ramine in acesti oameni», spune ca in

altii a ramas, dar in acestia nu va ramine. Prin urmare, nu din cauza

acestei carni s-a zis : «Duhul Meu nu va ramine in acesti oameni», ci

din cauza faptului ca oamenii nu savirsesc binele.

XVIII

«Aceasta va spun, fra\i\or : carnea si singele nu vor mosteni im-

para^ia lui Dumnezeu, nici stricaciunea nu poate mosteni nestrica-

ciunea» (I Cor. 15, 50). Prin urmare, zicind «carne» nu s-a referit la

aceasta carne, ci la inclinarea nesabuita a sufletului catre placeri. Dupa
ce a zis : «carnea si singele nu pot mosteni imparatia lui Dumnezeu»,

s-a explicat in continuare : «nici stricaciunea nu poate mosteni nestri-

caciunea», prin stricaciune in^elegind elementul care degradeaza si nu

pe eel care se degradeaza...

Trupul se afla intre stricaciune si nestricaciune, dar el nu este nici

stricaciune, nici nestricaciune. Atunci cind a fost dominat prin- inter-

mediul placerilor de stricaciune, el, care era faptura nestricaciunii, a

inclinat catre «tarina pamintului». Ca urmare, a fost dat mortii de ca-

tre Dumnezeu, pentru a fi cumintit, dar n-a fost parasit, nici lasat pra-

da stricaciunii. Invingind moartea prin inviere, iarasi a fost redat ne-

stricaciunii, pentru ca nu cumva stricaciunea sa mosteneasca nestrica-

ciunea. La fel spune si Apostolul : «Pentru ca trebuie ca acest trup stri-

cacios sa fie imbracat cu nestricaciunea §i acest trup muritor sa se

imbrace cu nemurirea» (I Cor. 15, 53). Iar eel stricacios §i muritor, care

trebuie sa se imbrace cu nestricaciunea si nemurirea, ce altceva este

deoit ceea ce a fost semanat «in stricaciune» §i inviat «in nestrica-

ciune" (pentru ca sufletul nu este stricacios si muritor, ci trupul este

muritor si stricacios), pentru ca «precum am purtat chipul celui pamin-

tesc, tot asa vom purta si chipul celui ceresc» (I Cor. 15, 49). Pentru ca

chipul celui pamintesc, pe care 1-am purtat, este (chipul lui Adam,
caruia i s-a spus) : «Pamint esti si in pamint vei merge* (Gen. 3, 19), pe

cind chipul celui ceresc este eel inviat si nestricacios, (chipul lui

Hristos), pentru ca «precum Hristos a foslt inviat din morti prin slava

Tatalui, tot asa si noi sa traim o viata noua» (Rom. 6, 4). Daca cineva
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ar crede ca a numit chip pamintesc acest trup, iar chip ceresc aitceva

decit trupul, un corp duhovnicesc, acela sa-si amkiteasca mai intii ca

Hristos, ca omul eel ceresc, s-a aratat cu aceeasi forma (a trupului) si a

membrelor, purtind acelasi trup ca al nostru, ca nefiind om s-a facut

om, pentru ca precum «in Adam toti mor, tot asa to|i in Hristos sa in-

vieze» (I Cor. 15, 22). Daca n-a purtat trupul pentru a-1 elibera si invia,

de ce 1-a mai purtat ? Dar Fiul lui Dumnezeu nu face nimic de prisos.

El n-a luat in zadar «chipul robului» (Filip. 2, 7), ci pentru a-1 invia si

mintui. El s-a facut om cu adevarat si a murit cu adevarat si nu apa-

rent, lla El total a fost «da», pentru ca sa se a/rate cu adevarat «intii

nascut dintre morti» (Col. 1, 18), sa schimbe cu adevarat chdpul pamintesc

in eel ceresc si pe eel muritor in nemuritor. Justin de Neapolis, care

n-a fost prea mult in urma Apostoililor, nici in timp, nici in privinta vir-

tutii, zice ca bunurile celui ce moare se dau spre mostenire, iar eel care

traieste mosteneste. In cazuil nositru, trupul pe de o parte moare, pe

de altS parte traieste in imparatia cerurilor. De aceea, atunci cind Pavel

zice ca «singele si carnea nu pot sa masteneasca imparatia lui Dum-
nezeu», nu face aceasta in ideea ca disprejuieste renasterea trupului,

ci in sensul ca imparatia lui Dumnezeu, care este viata cea vesnica, nu
se poate mosteni de catre trup, ci ca trupul este mostenit de viata. Daca

imparatia lui Dumnezeu, care este viata cea vesnica, ar fi mostenita

de trup, s-ar intimpla ca viata sa fie inghitita de stricaciune. Or, acum
viata mosteneste pe eel care a murit, pentru ca «moartea sa fie inghi-

tita de biruinta» (I Cor. 15, 54), stricaciunea de nestricaciune, trupul sa

se arate nemuritor, iliberindu-se de moarte si de pacat si facindu-se rob

si supus al nemuririi. Aceste cuvinte au nimicit nu numai afirmatiile

lui Aglaofon, ci si ale altor rataciti.

XIX

Sa trecem la cele ce urmeaza (acestora). Privind cineva cerul si

contemplind stralucirea si ordinea miscarii astrelor, ar putea gindi ca

acestea sirat necreate sau ca au o viata nesfirsita. Acum, daca cele facute

din aoeleasi elemente ca si noi, la porunca lui Dumnezeu, ne apar a fi

minunate, ca unele care sint de mai multe veacuri, netreeatoare si ne-

schimbatoare, atunci trebuie sa gindim ca trupurile noastre vor invia

si ca vor fi nemuritoare, pentru ca nimic nu se poate impotrivi acelei

porunci, care a facut totul din nimic si a impodobit totul cu Intelepciu-

nea Sa. Asa spune si fericitul Solomon : «Ce nu poate face Acela care a

facut lumea din materia cea fara forma ?» (Intel. Sol. 11, 7). «E1 dispune

de o mare putere si cu bratul Sau tine totul ; cine I se va impotrivi ?

Lumea este ca un taler inaintea Lui si ca un strop de roua din cele care
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cad pe pamint». Atuinci trebuie sa spunem : daca lumea intreaga este ca

un strop de roua inaintea Lui, a Carui putere este neinchipuit de mare,

oare, nu poate sa invieze acest trup si la loc de cinste sa-1 conduca?

XX
Si daca vrem sa vedem si mai limpede natura trupului, sa ne gin-

dim din cit de mic germene se fac trupurile, care sint atit de mari ! Noi
insa nu credem ca trupul creste atit de mare datorita puterii pe care o
are germenele, ci (datorita) puterii lui Dumnezeu. Mai mult, Intelep-

ciunea ingrijindu-se mai mult de om, 1-a impodobit, intocmai ca un pictor,

cu prestanta si frumusete. Aitfel, cum s-ar fi facut dimitr-o saminta atit

de mica, pusa intr-un trup, care, ila rindu-i, nu este altceva decit o ma-
teria fara viata si informa ? Cine altcineva il alcatuieste si ill face sa

ajunga in starea de trup, daca nu intelepciunea isi puterea lui Dum-
nezeu, care rinduieste totull spre bine ? Daca n-ar fi asa, atunci fructul

ar fi ars de multimea singelui si s-ar despioa intocmai ca si calcarul

cind patrunde apa in el. Datorita cSrei supravegheri este pazit copi-

lul si nu este nimicit de necuratie? Datorita carei puteri copilul, care

plutesite ca pe apa, nu se ineaca ?Cum nu este ars in asa mare ja-

ratec al singelui ? Pentru ca este pazit de Dumnezeu. $i acum, daca din

aceasta prea mica picatura, care in totalitatea ei este nimic, care se afla

in astfel de umiditate, caldura si inabuseala, din acest nimic se face

omul, cu atit mai mult, din omul care a existat se poate face iarasi om.

Nu este un fapt atit de mare acela de a pune la loc un lucru care a fost

si s-a sfarimat, ca acelia de a face din nimic ceea ce nAciodata n-a fost. Sa

ne gindim la mesteri. Pentru ei nu este un fapt atit de greu acela de a

topi un vas si de a-1 reface in forma de la inceput, ca acela de a face

un vas din nou, dintr-un material neprelucrat in prealabil. In cazul din

urma este nevoie de multa munca. Mai intii se arde metalul, apoi se to-

peste, adica se curateste, si apoi i se da chip cu mestesug. Examinind un

germene barbatesc si trupul unui mort, ne intrebam : cine este oare

omul in aceste doua cazuri ? Oare, picatura aceea care nu este nimic

sau acela care are deja forma si este atit de mare ? Or, daca aceea care

nu este nimic ajunge — atunci cind vrea Duminezeu — o fiinta prea fru-

moasa, cu atit mai mult acela care deja exista si are forma desavirsita

se face iarasi om atunci cind vrea Dumnezeu.

XXI

Ce a vrut sa spuna Moise cind a vorbit in Levitic despre sarbatoa-

rea corturilor ? Oare, ca trebuie sa o serbam asa cum spun iudeii, care

inteleg stilcit Scripturile ? Ca si cind lui Dumnezeu I-ar place ca ei sa
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locuiasca in corturi facute din crengi si frunze, care numaidecit se ofi-

lesc si se usuca ? Nu trebuie sa spunem asa ceva.

Atunci ce a prefigurat sarbatoarea corturilor ? A prefigurat ridica-

rea cortului celui adevarat, care, din cauza calcarii poruncii si a paca-

tului, a cazut prada stricaeiunii
; a prefigurat sarbatoarea cea mare a in-

vierii trupurilor, momentul cind corturile noastre facute din pamint vor

invia in vederea nemuririi, cind «oasele cele uscate» (Iez. 37, 4) vor

auzi glasul lui Dumnezeu si — asa cum spune profetul — vor fi aduse

la docul lor alcatukid iarasi trupul, dar nu cu aceleasi legaturi cu care

era prins mai inainte, ci cu altele oeprihanite ,si de nedezlegat. Pentru

ca zice : «Iarta, va voi da duh de viat.a si vet,i invia. Va voi da vine, voi

face sa. creasca pe voi carne ^i va voi acoperi cu piele» etc. (Iez. 37,

5—6). La fel si Apostolul : «Cind va cobori Hristos cu un strigat, ca stri-

gatul arhangheilului, mai intii cei morti vor invia, apoi noi ce vii, adica

aceste trupuri ale noastre» (I Tes. 4, 16). «Noi cei vii» sint sufletele,

care vor initimpina pe cei morti care se ridica din pamint, pentru ca

impreuna cu .acestia, slaviti de Domnul, sa serbam sarbatoarea stralu-

cita a invierii. In locul acestor corturi vom primi corturile noastre cele

vesnice (adica trupurile), care nu vor mai muri, nici nu se vor mai des-

compune. Pentru ca zice : «Voi ridica cortul lui David eel cazut si-i voi

drege sparturdlle, ca in zilele de odinioara» (Amos 9, 11).

XXII

Daca trupul omului este mai de pret, decit al altor vietati, pentru

ca se spune ca a fost facut de Dumnezeu si ca este vehicolul sufletului,

care este si mai de pret, cum se face ca acesta este daruit cu putine

zile, pe cind eel al unor necuvintatoare, cu mult mai mult? Nu rezulta

de aici ca anii lui cei mulU vor fi abia dupa inviere ? O dovada graitoa-

re ca trupurile vor mo^teni — datorita puterii lui Dumnezeu — nemu-
rirea, este ratacirea poporului in pustiu timp de 40 de ani. In acest ras-

timp, acestora nu numai trupurile le-au ramas sanatoase, ci si hainele

si sandalele nu s-au invechit, cum se spune in Deuteronom. $i daca

aceste haine care se invechesc si se strica atit de repede au tinut atit

de mult, pentru ca asa a porumcit Dumnezeu, oare, cum sa nu credem

in invierea trupurilor, pe care Eil a promis-o ?

XXIII

Eu am vazut in Olimp — este vorba de urn munte din Licia — un

foe ce arde continuu, care iese din adincul pamintului, in virful munte-

lui. Imprejurul focului creste un fel de cactus foarte viguros si verde si

asa de umbros, incit ai fi tentat a crede ca a rasarit linga o apa curga-
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toare. Curios fapt, corpuri treeatoare si usor infilamabile stau in preajma

focului, fara sa arda. Dar mai mult decit atit, planta aceea care prin fi-

rea ei este firava pare mai robusta §i mai verde tocmai in preajma fo-

cului. Am aruncat crengi din pomii din jur, in locul in care focul se in-

tetea si numaidecit luind foe, s-au transformat in cenusa. Spuneti, deci,

pentru care motiv planta care nu suporta nici ar?ita soarelui si se usuca

daca nu este udata, nu este consumata de flacara unui foe atit de mare,

ba din contra, traieste si inflore§te ? Ce vrea sa spuna acest lucru ciu-

dat ? Vrea sa spuna ca Dumnezeu a pus-o ca exemplu ;si dovada in le-

gatura cu cele de pe urma ; a pus-o ca sa cunoastem mai clar ca pe cind

atunci toate vor fi consumate de focul mistuitor, trupurile care au pe-

trecut in curate si neprihanire vor supravietui focului (si vor fi) ca

linga o apa rece si nu vor pat,i nimic din cauza lui.

Atunci, o, prea luminate ?i prea milostive Stapine, «firea care-fi

sluje5te Tie, Celui ce ai facut-o, va fi alaturi de Tine in pedepsirea celor

nedrepti $i se va transforma in binefacere pentru cei care s-au increzut

in Tine» (Intel. Sod. 16, 24). Atunci, de$i focul va arde, alesii Tai nu vor

pati nimic, nimic nu se opune puterii -$i tariei Tale. Pentru ca Tu pe

toate le-ai facut din nimic. Tu pe toate le iscode$ti, ale Tale fiind, le

transformi precum vrei, Tu singurul Dumnezeu fiind.

XXIV

Se $tie ca statuile imparatilor, chiar daca nu sint facute din cea

mai buna materie, din aur, argint, chihlimbar sau sidef, sint cinstite de

toti oamenii. Acestia nu cinstesc mai mult pe cele facute din materie

scumpa si mai putin pe celelalte, ci pe toate le cinstesc la fel, chiar daca

sint din ghips sau arama, iar eel care le defaimeaza nu este judecat ca

a necinstit lutul sau ca a dispretuit aurul, ci ca n-a dat cinstea cuvenita

imparatului si domnului. Or, prin chipurile facute din aur intelegem pe

ingerii lui Dumnezeu, puterile $i incepatoriile facute spre «cinstea» §i

slava Sa, pe acele fiinte spirituale prea curate, precum zioe David : «Cel

ce a facut pe ingerii Sal duhuri si pe slugiile Sale para de foc» (Ps. 103,

4) ; prin chipurile facute din ghips si arama, intelegem pe oameni. Pen-

tru ca a zis : «A luat Dumnezeu tarina din pamint §i a .facut pe om»

(Gen. 2, 7). Cu elementul pamintesc a unit sufletul, eel facut dupa chipul

lui Dumnezeu. Si fiindca toate chipurile imparatului trebuie onorate...

din cauza efigiei imprimate in ele, trebuie sa fim onorat,i si noi, pentru

ca sintem chipul Sau. Pentru ca s-a zis : «A creat pe om spre nestrica-

ciune ?i dupa chipul ve$niciei Sale i-a facut» (Intel. Sol. 2, 23). Chiar

daca noi am fi facuti dintr-o materie proasta, fiind chipul lui Dumnezeu,
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este imposibil sa ne dea cu totul pierzarii, ca lucruri fara de cinste. Sin-

tem nemuritori pentru nimic altceva decit pentru faptul ca sintem chi-

puri ale lui Dumnezeu. De aceea, a coborit Cuvintul in lumea noastra si

a iluat trup din trupul nostru, pentru ca sa refaea chipul lui Dumnezeu
in noi si pentru a invia nemuritor pe eel care cazuse prada stricaciuniL

XXV

Dar si cele petrecute pe vremea profetului (Iona), toate vorbesc

deschis despre acelasi lucru. As zice ca istoria lui Iona cuprinde o mare
taina. Cred ca prin chit trebuie sa se inteleaga timpul, de vreme ce nici-

odata nu sta si curge mereu si consuma pe cele ce se afla atit la dis-

tante mari, cit si la distance mici. Iona eel care fuge de la fata lui Dum-
nezeu este omul eel dintii. Calcind porunca lui Dumnezeu, a fugit des-

puiat de nestricaciune. Pacatul 1-a lipsit de indrazneala cea catre Dum-
nezeu. Corabia in care, imbarcindu-se era in pericol de scufundare, este

aceasta viata scurta si neplacuta din vremea prezenta. Pentru ca omul r

dind bir cu fugi^ii, parasind acea viata fericita si fara pericol, a intrat in

aceasta viata agitata si dezordonaita, precum trece cineva de pe pa-

mint pe corabie. Ajungerea corabiei la uscat inseamna apropierea aces-

tei vieti de nemurire. Furtunile care au venit impotriva ei sint ispitele

de aici, care nu ne permit, in tulburarea generala din lume, sa ne du-

cem viata in llinisie. Aruncarea lui Iona din corabie inseamna trecerea

de la viata la moarte a protoparintelui, pentru ca in momentul caderii

lui in pacat, s-a zis : «pamint esti si in pamint vei merges (Gen. 3, 19).

Inghitirea lui Iona de chit inseamna consumarea noastra de catre timp,

iar pintecele chitului in care a fost ascuns Iona este pamintul care pri-

meste trupurile uzate de timp. Deci, «precum Iona a petrecut trei zile

in pintecele chitului» (Matei 12, 24) si dupa aceea a fost dat afara sana-

tos, tot asa si noi treoem prin cele trei dimensiuni ale timpului, adica

avem un inceput, un moment de maturitate si urn sfirsit. Pentru ca trei

sint dimensiunile timpului : trecut, viitor si prezent. De aceea si Dom-
nul, petrecind tot atitea zile simbolic in pamint, ne-a invatat ca atunci

cind se vor implini dimensiunile mai ddnainte spuse ale timpului, va

avea loc invierea noastra, ea fiind inceputul veacului viitor §i sfirsitul

veacului acestuia. Iar in veac nu va mai fi trecut si viitor, ci numai pre-

zent. Iona, stind in pintecele chitului trei ziile si trei nopti (Matei 12, 40) r

nu a fost pierdut, nu i-a fost topita carnea atunci cind a avut loc des-

compunerea fireasca a mincarii introduse in pintecul acestuia, din cau-

za marii calduri de acolo, pentru a se arata ca si trupurile noastre ra-

min nevatamate.
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XXVI

Si pe cind Memiamdus vorbea, s-a adresat lui Proclus si a zis : Ei, bine,

Proclus, cuvintele incilcite ale celor de alta parere le-am dezlegat u§or,

dar cele zise de tine inca nu. Sa vedem daca trupul nostra, descompus

in elementele din care este alcatuit : in caldura, apa, aer si pamint, se

poate reface dim aceleasi elemente. Este stiut ca voi staruiti in deosebi

asupra acestei dispersari a elementelor trupului. Voi ziceti : Cum este

posibil ca dupa separarea elementelor trupului si amestecarea dor cu

cele din natura : a elementului cald cu focul, a celui aerian cu aerul, a

lutului cu pamintul, sa se desparta de acestea si sa alcatuiasca acelasi

tot ? Nu este posibil ca apa, care s-a amestecat cu apa, sa fie iarasi se-

parata de aceasta ; la fel nici focul, nici aerul, pentru ca toate vietui-

toarele, toti oamenii se scalda in acelasi aer... Este imposibil a separa

elementele odata amestecate. (Refacerea trupului din elementele lui)

este asemenea cu confect,ionarea de statui din ceara lor de dinainte, in

care s-a topit alta ceara. Statuile de dinainte nu mai pot fi facute doar

din ceara lor. Acela care zice ca inviaza acelasi trup afirma ca drept,ii

se vor face partasi de trupurile pacatosilor si chiar de trupurile anima-

lelor. Pentru ca toti s-au amestecat in aoeasta masa de apa.

XXVII

Asa ziceti voi, Proclus, si de aceea reiau chestiunea, ca sa nu ra-

mina ceva ascuns. Ei bine, sa cereetam lucrurile din nou. Dupa tine,

oamenii sint mult mai puternici decit Dumnezeu si fara sens este spusa

Mintuitorului ca «cele cu neputinta la oameni sint cu putin^a la Dum-
nezeu» (Luca 18, 27). Pentru ca, daca ei pot sa separe cu dibacie apa

de vin, argintul de arama si cite altele nu pot sa faca, Dumnezeu, mes-

terul eel neintrecut ni dibacie, creatorul tuturor, Caruia I se supun

aerul, apa, focul si pamintull isi-I slujesc cu fricia fiecare de pe locul ha-

razit lui, El nu poate sa dea fiecaruia la inviere propriul sau trup ?

Lichidele sint de trei categorii : apa, uleiul si cele topite. Din prima

categorie fac parte toate elementele care au la baza apa ; din a doua,

uleiul si celelalte eilemente grase ; din a treia categorie, fac parte plumbuil

si celelalte metale. Dar, nu numai acestea pot fi separate dupa amestecare,

ci si multe altele... Asa de exemplu, vopsitorii de purpura, daca atunci

cind vopsesc matasea se intimpla ca singele melcului de purpura sa se

amesteoe cu apa, ei separa cu un burete, dupa o anumita tehnica, apa

de singele melcului. Se spune ca in Tiberiada, un oras din Iudeea, exis-

ts un izvor care aduce la suprafata cinci feluri de apa, fara ca acestea

sa se amestece. Astfel, la mijloc este apa curata, in alta parte este dulce
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ca mierea, in alta parte este amara s.a.m.d. Prin acest izvor Dumnezeu
da un semn ca noi sa vedem ca si elementul nostru apos poate fi aflat

la inviere neamestecat cu altul. Sa luam aminte, deci, ca pentru noi a

facut Dumnezeu sa curga un izvor cu ape diferite, fara ca acestea sa se

amestece.

XXVIII

Un alt semn sint si apele dulci care curg in mare. Dupa ce se ames-
teca cu apa sarata a acesteia, se separa prin evaporare si curg din nori

iarasi ca ape duilci. Precum zice si profetui : «E1 cheama apele marii si

le varsa peste fata pamintului» (Amos 5, 8). Pentru ca ploile nu vin din

apele care se afla deasupra firmamentului ; daca ar veni de acolo, ar

inunda pamintul, pentru ca marea nu le-iar putea cuprinde. Spune unul

dintre barbatii desavirsiti : «Toate riurile merg in mare si marea nu se

umple cu eje. Pentru ca ele se intorc la locul de unde au venit : apa

marii se ridica in nori, apoi trece in riuri la porunca lui Dumnezeu. De
mare important^ este faptul de a sti ca apele dulci se separa de cele

sarate si de elementele din acestea, devenind curate ; ca elementul

apos, la caldura soarellui, este ridicat in aer, iar sarea ramine jos. Feri-

citul loan zice : «Marea a dat inapoi pe mortii care erau in ea ,• moar-

tea si locuin^a mortilor au dat inapoi pe mortii care erau in ele» (Apoc.

20, 13).

Prin aceste cuvinte se refera la faptul ca stihiile vor da elementele

care intra in compozitia trupului fiecaruia. Prin mare trebuie sa inte-

legem elementul umed
;
prin iad aerul, pentru ca nu se vede

;
prin

moarte pamintul, pentru ca in el sint asezate trupurile celor adormiti.

De aceea s-a si numit in psalmi «tarina mortii», iar despre Hristos s-a

zis ca a coborit in «tarina mortii» (Ps. 21, 16).

XXIX

Ce mai vrei ? S-a aratat ca dupa amestecare, apa se poate separa de

apa, un element se poate separa de alt element. Pentru noi, acest fapt

nu este imposibil sau nemaiauzit, iar cele ce se vad ne dau dovezi in

acest sens. Voi, insa, intocmai ca niste orbi, nu vedeti ca in lume ac-

tioneaza puterea Celui Preabun, fata de care lumea intreaga este ca un

strop de roua (Intel. Sol. 11, 25). Daca pentru voi acest fapt este imposi-

bil si absurd, trebuie sa fie la fel si pentru Dumnezeu ? Nu conteniti a

zice : unul ca sufletul se va imbraca intr-un corp eteric, altul ca va fi

imbracat cu altfel de trup, iar altul ca va invia doar formal, in alt corp,

de lumina, dar fara carne, netemindu-va de Cel ce este cauza intregii

existente.

13 — Sfintul Grigorle Taumaturgul
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XXX

Grecii, care n-au filosofat de dragul adevarului, ci mai degraba de

dragul renumelui, s-au indepartat de adevarata filosofie. Unii dintre ei

au crezut ca atomii sint prdncipiul universului, ca acestia s-au adunat

in grupuri, ca si gramezile de nisip, la intimplare, intr-un timp fara sfir-

sit. Dar cum poate fi nesfirsit ceea ce s-a masurat in ani ? Ceea ce este

nesfirsit niu se poate lungi cu spatii intermediare, nici nu se poate circum-

scrie. Firea omuilui, insa, este cuprinsa nu numai in perioade de ani p

oi §i de initrospectie... 8
.

Daca trupurile noastre au fost facute din atomi sau elemente pri-

mordiale, asa cum spun acestia, §i se desfac in aceleasi elemente, atunci

invierea nu este imposibila, pentru ca Dumnezeu, Care tine itotul cu
marea Lui intelepciune, — chiar isi elementele nevazute ale lumii —
poate sa le aseze in forma de dinainte si sa alcatuiasca cu ele aceleasi

trupuri. N-au dreptate nici aceiia care socotesc ca elementele se trans-

forms in ailtele diferite : focui in aer, aerul an apa, apa in pamint, pa-

mintul cu apa in eter, toate nascindu-se si disparind in acest fel. Pen-

tru ca daca totul se mi?ca intre existen^a §i neexistenta, daca totul este

facut la intimplare, fara o prealabila chibzuire, ar trebui sa spunem ca

fiecare element se transforms in contrarul sau.

Prin urmare, cum pot spune acestia ca apa si focul devin pamint

sau ca iau forma aerului ?i iarasi a focului, atita timp cit nu se schimba

in altele ? Are loc schimbare doar in cazul cind lipseste unul sau altul

din aceste elemente pentru alcatuirea unui corp.

(Cele spuse mai inainte) si le inchipuia Origen ; el zicea ca tot ceea

ce este alcatuit din aer curat si foe este aceeasi natura cu ingerii si

nu poate sa ramina in el apa si pamint, pentru ca in acest caz ar fi pa-

mintesc. Trupul inviat al omului pe care il numea duhovnicesc (nu va

avea nimic din acestea). Ca acestia sint departe de adevar, este clar

pentru oricine. Pe noi nu itrebuie sa oe insele cineva cu cuviinte frumoase

si bine ticluite, vrind sa dea minciuna drept adevar. Socotesc, insa, ca

nu este necesar sa continuam discursul din cauza acestora. Este sufi-

cienta demonstratia cu apa, o, Proolus, ca tu, Proclus, sa fii convins.

Discursul III

I

Am luat din nou cuvintul, fiind convins ca trupul fiecaruia din noi

va invia alcatuit din aceleasi elemente precum era mai inainte. Pentru

ca, de vreme ce s-a aratat ca isi apa poate fi separata de apa dupa

8. Textul este neclar.
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amestecare, nu mai este de mirare ca si trupul fiecaruia dintre noi va
fi alcatuit dim. aceleasi elemenite. El 9 a recumoscut ca (argumentele) sint

suficient de acceptabile. la aminte, insa, acum si la cele spuse de pro-

fet despre inviere. Peraitru ca, ice altceva a voit sS. spuna Daniel, daca

nu cele spuse mai inainte ? El zice : «$i multi dintre cei ce dorm acum
vor invia : unii pentru viata vesnica, iar atyii pentru ocara si rusine

vesnica» (Daniel 12, 2). Ce altceva a vrut sa spuna David cind a zis :

«Dumnezeu elibereaza pe cei legati, pe cei care se afla in morminte»

(Ps. 67, 7) ? Indata dupa aceasta, ca sa arate care sint «cei ce se afla

in morminte», adauga : «lntareste, Dumnezeule, cu puterea Ta pe eel

pe care 1-ai facut pentru noi» (Ps. 67, 29).

La ce altceva se refera daca nu la mortii care inviaza din mormin-

te ? In a doua carte a Macabeilor se spune ca un om bun, chemat de

Nicanor ila masa unui ne-curat, «s-a pravalit» din cauza durerii cum-

plite, iar cind «s-a sculat» si si-a vazut maruntaiele scoase afara, a

chemat in ajutor pe acela «care poate sa piarda si sufletul si trupul in

foc» (Matei 10, 28).

II

Cind Hristos a zis aceste cuvinte, de buna seama n-a avut in vedere

acel corp spiritual, ci pe eel real, ca omul va fi chinuit cu trupul si cu

sufletul. Rezulta din aceste cuvinte si ca trupul omenesc va fi nimicit.

De aceea, o, Origene, (nu trebuie zis) ca vom avea un alt trup in locul

celui ce a p&catuit, oare va fi arumcat in foe. Deed, nu un ailtull, ci ace-

lasi, asa cum §i Hristos s-a aratat cu acelasi trup dupa inviere... ca s-a

zis «scrisnetul dintilor».

Daca acestia vor spune : «Dar cum se zice in parabola cu bogatul

si saracul Lazar ca, dupa despartirea de trup, sufletul are limba si dinti

si degete, daca nu este un alt trup mai fin decit acesta ?» — noi le vom
raspunde : Daca sufletul ar avea dupa iesirea din acest corp un alt trup,

nedespartit de el, acesta ar contrazice renasterea (reinvierea), pentru

ca Hristos spune ca numai trupul muritor inviaza. Or, trupul — zieeti

voi — nu poate sa fie ucis de oameni (si sa moara)
;
pentru ca este atit

de usor a combate aceste aberatii. As vrea numai sa spun ca daca

acest trup fin a! sufletului strabate intregul trup, asa incit sufletul este

ca o putere materiala, sufletul nu poate misca doua trupuri care au

miscare contrarie. Unul este greu (eel material), altui u?or (eel fin)

;

eel greu trage in jos, eel fin trage in sus. De aceea, cele doua mi$cari,

care se opun una alteia, nu pot misca trupul.

9. Se introduce o fraza care trunchiazS textul.
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HI

Lasind, insa, toate acestea la o parte, sa" vedem ce zice Origen des-

pre ihviere. Pentru ca nu este bine a da ascultare acelora care se silesc

sa forteze sensul Sfintei Scripturi. «Caci chiar daca un inger predica

o alta Evanghelie in locul celei primite, sa nu-1 asculti» (Gal. 1, 8). Eu
nu-1 pizmuiese isi nu vreau — din ambitie desarta — sa-1 intrec in

aceasta discutie. Vreau numai sa iasa in evidenta adevarul pur — mar-

tor imi este Fiul lui Dumnezeu. Cei care nu ne cred pe noi, cei ce ras-

pundem afirmatiilor lui Origen despre inviere, sS recurga la Psalmi si

Vdr afla acolo explicatiile cuvenite. Sa binevoiasca Origen sa: nu dea

sufletului alltt trup, el, care afirma ca invierea despre care vorbesc

Sfintele Evanghelii va fi doar a formei trupului, imprimata intr-un trup

duhovnicesc. Pentru ca, zice el, trupul material este trecator, se trans-

fotnta mereu si numai forma care-1 caracterizeaza ramine, doar aceasta

va invia. (Se aseamana cu imaginea unui burduf). Punind apS intr-un

burduf mai dinainte gaurit, apa nu ramine in el nici un moment, ci, pe

de o parte intra, pe de alta parte iese. Ceea ce ramine este forma bur-

dufului care cuprinde apa din afara. La fel este cazul cu trupurile ma-
teriale, care se formeaza din hrana ingerata : pe de o parte o ingereaza,

pe de alta parte o elimina, asa incit o bucata scurta de timp, trupul nu
poate sS rSmina acelasi. Trupurile tree §i se schimba, insS forma in

caire ail fost facute rSmine aceeasi.

O, Origen, zici despre carne ca se schimba, iar despre forma ca

ramine, dar nu vezi ca si ea se schimba odata cu virsta? Vedem o for-

ma la copii, o alta forma la adulti si o alta forma la batrini. Trupul co-

pilului este inlocuita de trupul puternic si bine legat al adolescentului,

iar acesta de trupul batrinului neputincios. Deci, eel mai bine este sa

zicem ca de la copil pina la batrinete in locul formei ramine carnea.

IV

Dar sa auzim ce spune el. El zice : Se cuvine ca oricare iubitor de

adevar sa-$i dea silinta ca in privinta invierii sa se mentinS in invata-

tura celor de demult si sa se fereasca a nu -cadea in vorbarie fara rost,

nedemna de Dumnezeu. Bste stiut de oricine ca orice trup, prin insSsi

firea lui, pe de o parte ingereaza hrana, pe de alta parte o elimina, asa

cum se intimpla in cazul plantelor si animalelor, materia din trup ne-

raminind niciodata aceeasi. De aceea, pe buna dreptate, trupul a fost

numit riu, pentru ca nici doua zile nu ramine aceeasi substanta in el.

Cu toate acestea, unul este totdeauna Pavel si Petru (nu numai dupa

suflet, a carui substanta nu se schimb5, nici nu i se poate adauga ceva),
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desi firea trupului este schimbatoare, pentru ca forma care caracteri-

zeaza trupul este aceeasi, ramin aceleasi trasaturile care dau identitate

lui Petru ;?i Pavel, intra care cicatricele capatate in copilarie, pistruii

si altele asemenea acestora.

Aceasta forma, care singularizeaza pe Petru si Pavel (elementul

corporal schimbat in mai bine nefiimd acelasi cu eel abandonat), im-

bracS iarasi sufletul la inviere. $i daca forma este aceeasi din pruncie

pina la batrinete, chiar daca trasaturile par sa se schimbe, se intelege

ca forma actuala va fi aceeasi si in viitor, insa foarte mult schimbata

in bine. Pentru c& este firesc ca sufletul sortit sa vietuiasca in conti-

nuare in trup sa se foloseasca atunci de un trup corespunzator. Daca

ar trebui sa traim in apa, de buna seama ca ar trebui sa dobindim in-

susirile vietuitoarelor acvatice : am avea bronhii si forma pestilor ; la

fel va fi cind vom mosteni imparatia cerurilor si-n alte locuri vom merge,

in mod necesar va trebui sa avem trupnri spirituale, forma celui dintii,

chiar daca acesta va fi slavit, precum a fost in cazul lui Iisus, al lui

Moise si al lui Hie ; desi transfigurat, trupul acestora avea aceeasi forma

ca mai inainte.

V

Ei bine, Origen, sustii ca trebude sa ne a^teptam doar la invierea

formei, imprimata corpului duhovnicesc. In acest sens invoci ca do-

vada foarte concludenta faptul ca Moise si Hie au fost vazuti dupa ie-

sirea din aceasta viata, pastrind forma pe care o aveau inainte. Or,

zici tu, la fel va fi si la invierea obsteasca, mai ales ca Moise si Hie

s-au sculat §i s-au aratat in acest chip inainte ca Hristos sa patimeasca

si sS invieze. Eu, insa, imtreb • atunci, de ce mai este cintat Hristos de

catre profeti si apostoli ca «intiiul nascut dintre cei morti» (Apoc. 1,

5
;
Col. 1, 18) ? Daca. se spune ca Hristos a fost «intiiul nascut si incepu-

tul invierii celor adormiti», «intiiul nascut dintre cei morti», inseamna

ca El a inviat intii
;
Moise s-a aratat sub forma de care vorbesti tu

(dar n-a inviat), pentru ca invierea este a trupului. Daca invierea este

numai a formei, inseamna ca Hristos nu mai poate fi socotit «intiiul

nascut dintre cei morti», pentru ca inaiintea Lui s-au aratat unele sufilete

(ale unor morti). Dar nimeni nu s-a ridicat inainte de El, ca sa nu moara
iarasi, fapt dealtfel sigur, pentru ca nu este nimic mincinos intru El.

Or, daca Moise si Hie nu s-au aratat Apostolilor cu trupul , ci numai cu

forma lor, inseamna ca invierea se refera la trup. Este un lucru foarte

necugetat a zice ca invierea va fi doar a formei, odata ce sufletele,

dupa iesirea lor din trup, nu leapada niciodata forma despre care tu

vorbesti. Pentru ca, daca este totdeauna impreuna cu aceasta in chip

nedespartit, ca in cazul sufletelor lui Moise si Hie, si — dupa tine —
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nici nu se degradeaza, nici nu se pierde, ci este prezenta" cu acesta pre-

tutindenii, atunci forma nu inviaza, pentru ca niciodata n-a pierit... Iar

daca cineva este nedumerit de eale spuse si zice : daca nimeni n-a in-

viat din mortt, inainte ca Hristos sa coboare in iad, atunci cum de se

spune ca unii au inviat inaintea Lui, cum este cazul cu fiul vaduvei

din Sarepta, fiul Sunamitei si cazul lui Lazar (I Regi 17, 23; II Regi 4,

35; loan 11, 44). In acest caz trebuie spus : Acestia au inviat ca sa moara
din nou, noi insa vorbim despre cei care nu vor mai muri dupa. inviere.

S-ar putea sa aiba cineva nedumeriri in legatura cu persoana lui

Hie, dat fiind ca Scriptura zice ca el a fost ridicat cu trupul la cer, iar

noi am zis ca s-a aratat Apostolilor fara trup. Trebuie spus ca chiar afir-

matia ca IilLe s-a aratat cu trupuil, tat in favoarea noasitra este. Daca
trupul acestuia, ca §i al lui Enoh, care, de asemenea, a fost ridicat cu

trupul la cer, a ramas nestricacios, inseamna ca §i trupul nostru poate

fi nestricacios. Daca n-ar fi fost nestricacios, n-ar fi durat atita timp,

fara cele de trebuinta. Prin urmare, putem accepta ca Hie a fost vazut

in trup pentru ca n-a murit. Putem zice ca n-a fost in trup in cazul in

care a murit, dar inca n-a inviat.

VI

Toate acestea, pentru ca Origen, vorbind despre forma in sine, zice

ca dupa moarte, despartindu-se de trup, ea se da sufletului. Dar acest

lucru este imposibil, fiindca forma trupurilor se pierde odata cu de-

gradarea lor ; precum se pierde prin topire si se desparte de materia

careia i s-a dat forma unei statui. Pentru ca chipull statuii topite dispare,

nefiind el nimic in realitate. Pentru ca se zice ca prin moarte forma

se desparte de trup, sa vedem in cite feluri se savirseste o despartire.

Se zice ca se desparte ceva de ceva cind printr-o ac^iune se despart

elemenite. In felul acesta se separa griul de orz, cind sint amestecate.

Al doilea fel de despartire se face cu gindul, atunci cind se separa ma-
teria de insusirile sale si insusirile materiei de materie. Al treilea fel

de separare, cind, separindu-se ceva de ceva, acest ceva nu mai exista,

pentru ca n-are existenta proprie. Acest lucru il constata cineva pri-

vind o lucrare oarecare, o statuie sau un cal de arama. Va constata ca

forma proprie materiei s-a schimbat in alta. Topind cineva lucrarea

care infatiseaza un om sau un cal, va gasi ca forma chipului dispare ?i

ca ramine doar materia. Prin urmare, este nefondat faptul de a spune

ca numaii forma inviaza, pe cind trupul in care era imprimata forma se

degradeazS. Da, zice, insa forma va fi mutata intr-un corp duhovni-

oesc. In tot cazul, trebuie spus ca forma insa§i nu inviaza. Si daca trupul

acesta material va fi transformat intr-un trup spiritual, acela nu va fi
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eel de la imcepuit, ci o asemanare a aceluia. Iar daca va fi doar asema-

nator cu acela si nu insusi acela, inseamna ca nu forma insasi, dar nici

trupul cell dintii, ci ailtul in locul lui va invia. Pentru ca acela care se

aseamana este altceva decit acela cu care se aseamana.

Daca un mester nimieeste o lucrare din metal si gindeste sa facS

o alta in locul celei distruse, asemenea eelei dintii, oricine va zice ca

lucrarea cea noua este asemanatoare cu cea dintii, dar ca nu este cea

dintii, fie ea si reinnoita. Inviind un trup spiritual in locul acestuia,

inseamna ca nu inviaza forma, nici elementele din care era alcatuit

trupul material, ci un altul asemenea acestuia. Pentru ca insu§irile se

nasc din trupuri si nu trupurile din insusiri. Ceara topita isi pierde for-

ma si ia forma chipului in care se pune.

Mil

Dar, dupa ce afirma ca forma este cea care inviaza, ca se trans-

forms in mai bine, precum a fost forma lui Iisus si a lui Moise §i Hie,

ca n-a fost la schimbarea (la fata) altul decit eel care era (mai inainte),

uitind absurditatile pe care le-a inceput, isi calca cuvintul si altceva

spume ; nu interpreteaza dupa aceeasi logica cuvintul : «acolo va fi

plinsul si scrisnirea dintilor» (Matei 8, 12), ci dupa alta opusa acesteia.

Pentru ca el zice : «Ce nevoie au cei din iad de dinti ?» Ca nu se ma-

ninca fiind in gheena. Orice madular a fost facut de Dumnezeu pentru

a raspunde unei nevoi, de aceea, nu este posibil ca noi sa inviem cu

aceeasi alcatuire, avind iarasi picioare si miini si celelalte.

lata ca se contrazice. Cum sa nu se contrazica, atunci cind, pe de

o parte, afirma ca inviaza doar forma, iar pe de alta parte, ca forma
nu va fi intru totul asemenea cu cea dintii, cu aceie trasaturi proprii

fiecaruia. Or, afirmind ca va invia doar forma, aceasta va trebui sa

aiba caracteristicile de mad inainte, adica miini si picioare si celelalte

membre, chiar daca trupul va fi transformat in altul mai fin.

VIII

O r i ge n : Este nepotrivit sa se spuna ca trupul va invia cu aceeasi

conformatie, cu dinti, picioare si celelalte madulare. . . daca acolo nu este

nevoie nici de miini, nici de picioare, nici de celelalte madulare, atunci

inseamna ca omul nu va invia cu infatisarea lui cea dintii. Noi raspun-

dem : in cazul in care inviaza forma, atunci totul trebuie sa invieze cu

infatisarea dintii. Daca sufletului i se va da un trup, iar forma este aceea

care inviaza, inseamnM ca acesta va fi alcatuit dupS forma cea dintii.

Cum poate invia o forma care nu corespunde trasaturilor celor dintii?
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lata ca se contrazice : pe de o parte afirma invierea formei, pe de alta

parte neaga invierea (formei) madularelor
; pe de o parte afirma ca

fiecare isi va primi forma sa, pe de alta parte afirma ca aceasta forma

nu o va avea niciodata. Insa el zice : Precum era forma lui Iisus si a

lui Moise si Hie, nu alta in transfigurare decit cea care era (mai inainte),

la fel trebuie sa fie si invierea tuturor. Dar in acest caz, daca asa va fi

invierea tuturor, precum s-a aratat Iisus pe munte, atunci invierea se

va arata in aceleasi madulare. Pentru ca Iisus n-a avut in momentul
Schimbarii la fata alt trup decit acela real, in care a fost preamarit,

avind miini si ochi, ca in felul acesta noi sa intelegem ca in acest trup

vom invia si ca acest trup va fi preamarit.

(Origen) n-a inteles aceasta si vrea sa argumenteze cu orice pret, con-

trariul. De aceea, invoca texte ca : «Este scris : Tu ai zdrobit dintii celor

pacatosi» si «dintii leilor ai zdrobit» (Ps. 3, 8; 57, 7) isi «Albi ca laptele

sint dintii sai» (Gen. 49, 18). Insa nu despre dintii materiali este vorba

aici, ci despre anumiti dinti spirituali. Pe acesti dinti ai pacatosilor i-a

zdrobit Dumnezeu. In acest sens este scris : «Unde va fi plinsul isi scris-

nirea dintilor» (Matei 8, 12). El nu-si aminteste ca cuvinitele Scripturii

trebuie intelese citeodata cum sint, adtadata interpretate spiritual. Nu-si

aminteste de cuvintul : «Pe cind miiicarea era inca in gura lor, a veni-t

peste ei minia lui Dumnezeu» (Num. 11, 33), pentru ca hulisera pe Dum-
nezeu pentru ca n-ar fi in stare sa le ofere o masa. In Scriptura se vor-

beste despre haine : «lmparateasa sta de-a dreapta Ta, imbracata in

haine aurite» (Ps. 44, 10). $i : «sa se bucure sufletul meu intra Domnul,

ca m-a imbracat in vesmintull mintuirii» (Isaia 61, 10). Acestea nu se

spun despre hainele vazute, pentru ca altfel vorbeste despre acestea :

«Ei au impartit hainele mele isi pentru camasa mea au aruncat sorti»

(Ps. 21, 19). Sau «cine are doua haine, sa dea una aceluia care nu are»

(Luca 3, 11). Aceste texte trebuie citite cu atentie si unele trebuie inter-

pretate spiritual, altele literal. Sau este scris : «Pentru ca sa se impli-

neasca Scriptura, ei au impartit hainele Mele» (loan 19
( 24). Aici se

vorbeste despre haine materiale. La fel trebuie inteles isi cuvintul care

vorbeste despre oase si dinti.

IX

Referitor la profetia lui Iezechil despre oasele care inviaza, Origen

zice ca aceasta se refera la cei din robie, cu oasele uscate de mihnire

si oboseala, ca invierea lor n-ar fi altceva decit intoaroerea lor in pa-

trie. De aceea au si zis : «S-au uscat oasele noastre» (Iez. 37, 11) in

captivitatte, pentru ca revenirea din exil este ca : o inviere. Dar iata ce

spune Scriptura : «A venit peste mine mina Domnului si m-a condus



AGLAOFON SAU DESPRE INVIERE 201

Duhul Domnului si m-a pus in mijlocul unei cimpii si aceasta era plina

de oase omenesti» {Iez. 37, 6). Si curind dupa aceea : «§i voi trimite

Duhul meu peste voi si ve|i invia... $i eu am protect si am zis precum
Domnul mi-a poruncit» (Iez. 37, 7). Si curind dupa aceasta : «M-am uitat

si iata pe ele a crescut carne si tendoane si le-a acoperit pielea» (Iez.

37, 8). $i El a zis catre mine : «Profeteste duhului, o, fiu al omului. $i eu

am profetit duhului: Acestea zice Domnul Dumnezeu : vino din cele

patru vinturi si sufla peste acesti morti» (Iez. 37, 9). $i apoi : «Asa vor-

beste Domnull : lata, Eu deschid mormimtele voastre» (Iez. 37, 12). Si

dupa aceea : «Si ve(;i sti ca Eu, Domnul, am vorbit si voi face, zice

Domnul Dumnezeu» (Iez. 37, 14).

Deoi, pe cind cuvintul Domnului vorbeste cilar despre invierea mor-

tilor, de acoperirea oaselor uscate cu carne, tendoane, isi piele, Origen

il interpreteaza in chip nesabuit, ca vorbind despre eliberarea din acea

grea robie, care era asemenea mortii. Dar profetul nu zice ca pe cimpie

au fost oameni, ci oase omenesti. Daca ar fi vorbit despre cei vii, care

in vremea aceea se aflau in captivitate, iar nu despre oase, ar fi trebuit

ca acestia sa fie eliberati §i sa mearga in patria lor. Cum, insa, aceia

catre care a fost indreptata profetia nu s-au intors din captivitate, ci au

murit printre haldei, cu Zedechia, inseamna ca pe Origen il contrazice

adevarul. Penfru ca s-au implioit 70 de ani pima sa se intoarca acestia

in Ierusalim. Origen, insa, inva^a ca o profetie nu ise impliineste

fata de altcineva decit pentru cei pentru care s-a facut. El zice : «S-au

uscat oasele noastre, sintem pierduti» (Iez. 37, 11), nu s-au spus despre

altcineva, ci despre acei oameni dusi in captivitate. De aceea daca

aceste vorbe s-au zis despre cei care se aflau sub babiloniienii, acelora

(zice el) li s-a facut promisiunea intoarcerii. Dar, (zicem noi) de ce nu

s-a implinit cu ei acea promisiune si au pierit in captivitaite ? Pentru

ca n-au fost eliiberati efectiv si nu s-au intors in Ierusalim. Iar cind s-au

intors, au fost impiedicati de cei de alt neam sa zideasca templul ; de

aceea, abia dupa 46 de ani au putut sa-1 construiasca, pe cind Solomon

1-a zidit din temeilie in 7 ani. $i ce sa spun? De la Nabuoodonosox ?i

ceilalU regi ai Babilonului, care au domnit dupa el, pina la persi, pe

vremea coboririi asirienilor, pe vremea domniei iui Alexandru si in

vremea razboiului cu romanid, Ierusalimul a fost distrus de 7 ori de-

dusmani... Acest lucru il istoriseiste Iosif Flavin, zicind : In anul al

doilea al lui Vespasian, orasul a fost pustiit de cinci ori. Orasul a mai-

fost pustiit de Asohaios, imparatul Egiptului, dupa el de Antioh, apoi

de Pompei si de Sossios cu ai lui, care 1-au luat cu Irod. Inaintea aces-

tora 1-a ocupait si pustiit imparatull babilonienilor.
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Prin urmare, in trecut nu s-a implinit promisiunea lui Dumnezeu,
precum am aratat, chiar daca Origen crede ca promisiunea lui Dumne-
zeu este numai vox-be, dar nu si fapta. Pe el ill contrazic si cuvintele

Scripturii, cu care el vrea sa argumenteze aceasta parere. Pentru ca

cuvinteile Soripturii : «Oasele noastre s-au risipit in iad» (Pis. 140, 7)

si «izbaveiste-ma, Doamne, caci oasele mele s-au tulburat» (Ps. 6, 3)

sint intr-adevar spuse despre oasele risipite dupa moartea trupului

;

atunci sufletele se roaga fierbinte sa fie eliberate din moarte si risipite.

X

Sa cercetam si parabola cu saminta de griu : cum este semanata,

devine iarba si se reface din nou in vechea stare. Ca spune Apostolul

:

«Poate va zice cineva : Cum inviaza mor^ii si cu ce trup se vor intoar-

ce ?» (I Cor. 15, 35). Origen explica si zice : Prin urmare, daca trupull nos-

tru se aseamana unui bob de griu, iar acesta — dupa ce se seamana
§i se descompune — ajunge iarasi spic datorita fortei vegetative din

el, deoi nu rasare ceea ce a fast semanait, ci elemieiitul vegetaltiv din

acesta, la fel se va intimpla si cu omul in vremea aceea. Din materia

existenta el va primi un trup nou, dar nu un trup greu si dens, asa cum
este acest trup pamintesc, cu carne si oase, ci unul gingas, ca de aer

;

asa va fi trupul eel duhovnicesc. Acestea scrie el in tratatul despre in-

viere. Mai scrie si in comentariul de la psalmi : «Logosul spermaticos

strabatind materaa din bobuil de griu, adauga eiementelor acestuia : pa-

mintului, focului, apei ,si aerului (altele) si anulind insusirile acestora,

le transforma in acesta isi asa se obtine spicul, care se deosebeste enorm
de bobui de mai inainte».

Este clar ca Origen nu cugeta corect in legatura cu bobul de griu

atunci cind afirma ca bobul de griu, devenind spic, devine alt corp,

cind spune ca constitutia bobului se schimba prin germinare, cind spu-

ne ca pianta crescuta nu mai este asemenea acestuia §i ca este o mare

deosebire intre bob si spic, atit dupa forma si calitate, cit si dupa vo-

lum. Aplicind aceasta logica trupurilor, zice ca trupul care inviaza nu
este asemenea celui mort. El insa rataceste enorm atunci cind zice :

«Altceva este ceea ce se seamana si altceva este ceea ce rasare». Mie
mi se pare mai corect a zice ca dintr-o saminta se naiste alta la fel, pen-

tru ca ii este intra tatul asemenea in marime isi in toate insusirile. Ce alt-

ceva este spicul, daca nu grauntele de griu, care inca nu si-a dezbracat

haina de pleava ? S-ar putea spune ca boabele sint mult mai folositoare

decit spicele, pentru ca boabele sint griul gata sa fie pus in hambar, pe

cind spicele reprezinta griul imbraeat in pleava. Or, in acest caz, trupul

inviat este de mai putina valoare decit eel mort.
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Prin urmare, daca griul semanat se transforma in spic, iar spicul

nu este altceva decit griul inca neseparat de pleava, intrucit Origen

aseamana trupurile inviate cu spicele, imseamna ca trupurile inviate

— dupa Origen — nu sint mai bune decit trupurile moarte, ba chiar de

mai mica valoare.

In cazul, insa, cind zicem cS spicul este mai frumos decit bobul

(semanat — trebuie sa retinern) ca si acel bob semanat a fost cindva

spic.

Daca bobul semanat in-ar fi fost niciodata spic, am putea spune ca

nu este de aceeasi valoare cu spicul. Dar daca el a fost spic, cum poate

fi deosebit spicul semanat de spicul eel nou? Vrind sa demonstreze

posibilitatea invierii mortllor, Apostolul se foloseste de o imagine din

lumea materiala si zice : «Om fara de minte, ceea ce semenl tu nu in-

viazS, daca mai intii nu moare» (I Cor. 15, 36). Pentru ca, precum acela

pare mort, dar la vremea sa iarasi inviaza, asa vor invia si trupurile

moarte, in ziua aceea, la porunca Domnului.

XI

Important in acest sens este §i faptul, pe care aproape il uitaseram,

ca pe cind trupurile inviate ale sfintilor vor avea o infatisare minunata,

trupurile celor pacatosi nu vor fi la fel — pentru ca este imposibil ca

sS nu invieze. Nimeni nu cuteaza a spune ca vor avea trupul aseme-

nea trupului dui Hristos aceia despre care Daniel spune ca vor invia

«pentru o si mai mare rusine» (Daniel 12, 2).

Pornind de la aceasta afirmatie, ca cei pacatosi vor avea trupuri

mizerabille, Origen spune despre trupurile acestora nu numai ca vor

invia, dar ca vor fi cu mult inferioare trupurilor acestora din aceasta

viata. Se contrazice singur : pe de o parte spune ca trupurile celor pa-

catosi vor invia pentru a fi chinuite si vor fi nemuritoare, pentru a

putea suferi chinuri
; pe de alta parte, spune ca trupurile celor drepti

nu vor invia, acelea care sint chemate a duce o viata fericita.

XII

Lui Origen, care zice ca Fiul lui Dumnezeu n-a inviat cu trupul

cu care a patimit, trebuie sa i se vorbeasca isi despre invierea lui Hris-

tos din morti. Origen zice : Daca cineva, invocind invierea lui Hristos,

zice ca nol vom invia cu aceeasi infatisare, avind iarSsi doua miini ?i

doua picioare, — iar daca cineva are o rana, o pastreaza si dupa in-

viere, pentru ca Mintuiitorul a zis : «Pipaiti-m& isi vedeti semnul cuie-

lor» — unuia ca acesta ii spunem : Voind sa arate Ucenicilor ca a in-
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viait, atit (celor 12) cit ?i celor 500 deodata si alltora altadata, Mintuito-

rul nu s-a aratat cu trupul slavei Sale, cum s-a aratat pe munte la Schim-

barea la fata, ci cu eel pe care 11 vazusera inainte de patimi.

(Eu insa zic) : Apostolul (Pavel) care a cunoscut un alt «trup al

slavei» in locul trupului «smereniei» lui Hristos — zic un altul nu du-

pa substanta, ci pentru ca a fost transfigurat trupul «smereniei», zice

ca mortii vor invia dupa ce ei vor fi schimbati. Pentru ca Origen afir-

ma ca Hristos nu s-a aratat Apostolilor cu trupul nascut din fecioara,

cu care a venit in lume, ci cu altul, asemanator in aparenta cu eel

dintii, pentru ca acei 500 de frati care L-au vazut sa creada ca a inviat

cu trupul «smereniei», nu cu eel al «slavei», se cuvime sa-il intrebam

:

Oare, de ce a ezitat Fiul lui Dumnezeu sa arate ucenicilor trupul Sau

eel adevarat ? De ce 1-a ascuns fata de aceia care trebuiau sa cutreiere

pamintul §i sa dea neamurilor speranta invierii trupurilor ? Ce a gindit

cind n-a aratat llumii trupul eel adevarat? Dar niciodata El n-a mintit,

fiind adevarull si intelepciunea Tatalui. De aceea, n-a mintit pe Apos-

toli, nici nu s-a aratat in mod aparent, in alt trup, ci in acela in care

a primit patimirea. Daca zicem ca n-a inviat in acel trup in care a fost

inainte de patimi, ci in altul, atunci hulim si mintim, pentru ca. facem
mincinos Adevarul si nu credem in el, cind zice in Evanghelia lui

Luca : «Priviti miinile si picioarele Mele, ca Eu sint» (Luca 24, 39), iar

in cea a lui loan, iarasi zice lui Toma : «Adu-ti degetul tau aici si pri-

veste miinile Mele» (loan 20, 27). Si daca El insuisi spune ca trupuil Sau

are carne §i oase, cum indraznim noi (sa spunem) ca un alt trup duhov-

njeese inviaza in locul acestuia, oontrar invataturii lui Hristos?

XIII

Trebuie precizat -. afirmatia ca Domnul s-a aratat ucenicilor in

trupul umilintei — pentru ca asa puteau sa-L vada — este o nascocire

a lui Origen. Pentru ca atletii (credintei) au fost in stare sa vada slava

Sa inca in momentul Schimbarii (la fata), pe cind nu erau atit de matu-

rizati duhovniceste. Daca altul era trupul slavei si altul trupul umilin-

tei, li s-ar fi permis, oare, sa vada trupul slavei pe cind inca nu erau

desavirsiti? Daca acum n-au putut sa-L vada, cu aftit mai putin atunci.

Trebuie sS. recunoastem ca pe cind i-au vazut pe Moise si Hie erau

niste novici si oa atunci cind L-au vazut pe Domnul inviat erau desa-

virsiti. De aceea, acum le descoperS taine si mai mari, anume ceea ce

a auzit de la Tatal, a Carui fafa ei n-o pot vedea. Sa zicem cu Origen

ca ucenicii nu puteau vedea pe Domnul in trupul slavei Sale ; atunci

de ce le-a mai vorbit despre taina pacii si nestricaciunii
f
de ce nu le-a

spus ca a inviat in alt trup, farS carne, ^si ca asa va trebui sa invieze
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cei morti ? Trebuia sa spuna : Fiindca voi nu Ma vedeti alitfel, m-am
aratat voua in trupul uimilintei. De aceea voi nu puteti invata lumea ca

este o inviere a carnii, ca nu se reprimeste acest trup. Numai ca El n-a

vorbit asa, ci a zis : «Pipaiti-Ma si vedeti ca Eu Insumi sint ; ca duhul

Meu nu are carne si oase, precum voi vedeti ca am Eu» (Luca 24, 39).

Si Apostolul zice : «Va fac cunoscuta Evanghelia pe care eu am propo-

vaduit-o si pe care voi ati primit-o» (I Cor. 15, 1). Si curind : «Ca Hris-

tos a murit pentru pacatele noastre si ca a fost ingropat si ca a inviat

si s-a aratat lui Chefa, dupa aceea celor unsprezece. Dupa aceea s-a

aratat la peste 500 de frati deodata» (I Cor. 15, 3—6). Iar lui Timotei

i-a scris a doua oara : «Fie binecuvintat Hristos, din neamul lui David,

care a inviat din morti» (II Tim. 2, 8).

XIV

De aceea, nu trebuie sa credem ca altul este trupul slavei si altul

este trupul umilintei, ci ca unul este trupul, atit al slavei cit si eel al

umilintei. Despre aceasta, Apostolul iarasi vorbeste : «E1 va schimba

trupul starii noastre umilite, ca sa devina asemenea trupului slavei lui

Hristos» (FiMp. 3, 21). El nu vorbesite de alt trup, ci despre insusi acest

trup umilit, ingropat si nimicit ,- acesta va invia la slava si nestrica-

ciune, la porunca lui Dumnezeu.

$i trupul nostru era cindva, inainte de calcarea poruncii, trup al

slavei, insa acum, dupa calcarea poruncii, se zice trup al smereniei. Pen-

tru ca, pe cind despre eel slavit se spune ca se umileste din cauza gre-

seilii, despre eel care totdeauna a fost umilit nu se poate spune ca din

cauza greselii a fost umilit. Despre eel ce sta drept, daca ar cadea, am
zice ca a cazut, dar despre eel care totdeauna a fost culcat nu se poate

spune oa a cazut. Prin urmare, acest trup va devemi nestricacios si sila-

vit, acesta va invia si nu altul. Iar Domnul, suindu-se pe munte si schim-

bindu-se la fata, s-a aratat Apostolilor nu in alt trup, ci in trupul Sau

de mai inainte, care acum stralucea.

Deci, este Clar ca trupul umilit r3mine identic eu eel slavit. In

aceasta privinta Scriptura spune : «Iar dupa sase zile a luat Iisus pe

Petru, pe Iacob si pe loan si s-a schimbat la fata inaintea lor si stralu-

cea fata Lui ca soarele» (Matei 17, 1—2). Or, daca schimbarea trupu-

lui (ceilor morti) se va face inttoemai ca Schimbarea (la fata) a Domnu-
lui, atunci trebuie sa spunem ca acestea vor invia ca si El, eu fata ilu-

minata, eu miini, cu picioare si cu celelalte madulare, iar nu cum a zis

Origen ca isi vor schimba infatisarea si ca identitatea fiecaruia va fi

nimicita.
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XV
Ce fel de forma inviazS, daca acest chip omenesc dispare ca un

lucru de dispreluit, acesta care este mai okistiit decit chipul tuturor vie-

tuitoarelor, precum spune si inteleptul Pavel : «Barbatul sa nu-si aco-

pere capul, pentru ca este chipul si slava lui Dumnezeu» (I Cor. 11, 7) ?

acesta eu care au fost impodobite si fiintele cele spirituale? (Si atunci

omul) va invia rotund, poligonal, cubic sau piramidal ? Pentru ca sint

multe forme. Dar acest lucru este imposibil. $i pe cind acest trup se

exclude de la inviiere, socot&t ca un lucru de nepretuit, acesta care are

imprimat in el chipul lui Dumnezeu — pentru ca trebuie spus ca sufle-

tul are acelasi chip ca si trupul — va invia, oare, altul fara miini

si fara picioare ?

XVI

Sa citam si alte locuri din Scriptura, unde se spune ca trupul nos-

tru stricacios nu se schimba, ca noi ne vom impartasi de slava lui

Dumnezeu in acest trup vazut. lata, nici Moise n-a fost slavit in alt

trup, ci insusi trupul sau a stralucit. «Cind Moise s-a coborit de

pe munte nu sitia ca fata sa straluceste isi ei s-au temut sa se apropie

de el» (Ies. 34, 29—30). De aceea, noi am aratat ca iluminarea nu in-

seamna nimicirea trupu'lui, ci mai degraba o schimbare spre bine si

spre slava, de la stricaciune la nestricaciune, pentru ca precum trupul

nostru a fost umilit de necuratie, la fel eliberindu-se de ea, sa stralu-

ceasca. Pentru ca zice Daniel : «Cei intelepti vor straluci ca soarele»

(Dan. 12, 3). Deci, transformarea inseamna restabilirea in starea dene-

patimire si slava. Acum trupul este rob al poftelor si al umilintei (de

aceea Daniel a auzit spunindu-i-se «barbat all pofteilor»), atunci insa va

fi transformat in trup nepatimitor, nu prin lepadarea membrelor, ci prin

lepadarea poftelor celor rele. Acum nu este un trup prudent si cum-

patat, atunci va fi. Acum vedem ceea ce este bine «ca intr-o oglkida»,

atunci, insa, «fa|a catre fata». Acum trupul este stricacios si slab, atunci

va fi nestricacios si puternic. Zice Apostolul undeva : «A fost sema-

nat intru stricaciune si va invia intru nestricaciune» (I Cor. 15, 42).

Aceasta, pentru ca voia lui Dumnezeu biruieste xinduiaila firii
;
(in vir-

tutea acestei vointe) trupul nu va imbatrini si nu va fi supus patimii-

lor in veci ; va fi in stare sa cunoasca realitatile in mod desavirsit, sa

devina un trup duhovnicesc. Vorbind despre trupul duhovnicesc, tre-

buie precizat ca acesta nu va fi alcatuit din particule fine, nu va fi

aerian, a?a cum spun unii, intre care si Origen, ci va fi duhovnicesc,

in sensul ca va cuprimde, se va face partes de puterea si comuniunea
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Duhului Sfint, — dupa cum vas de vin si de untdelemn se zice acela

care le confine pe aoestea. La fel a fost numit trupul «psibic», eel insu-

fletit de ratjune isi nu de Duhuil Sfint.

XVII

Dar sa cercetam si celelalte afirmatii ale lui Origen. Referindu-se

la parabola lui Lazar, care «.se Qdihne:ste» isi cu bogaitufl. care «se chi-

nuie» si la faptul ca bogatul se roaga (Domnului sa permita) lui Lazar

sa-si moaie degetul eel mic in apa isi sa i-o puna pe limba sa se raco-

reasca (Luca 16, 19), el spune : Cei simpli cred ca ace$tia au primit ras-

plata cu trupurile pentru cele savirsite in aceasta viata, pe cind cei

avansati socotesc ca nu poate fi vorba despre asa ceva. Se vorbeste

despre limba, deget, sinurile lui Avraam si despre rugamintea facuta P

pentru ca forma sufletului in momentul mortii este asemenea acestui

trup grosier si pamintesc. Se spune ca aratindu-se cindva cineva

dintre cei adormiti, a fost vazut cu un trup asemanator celui pe care

1-a avut cindva.

XVHI

Dupa plecarea de aici, suflletuil are un alt vehicul, asemenea celui

material, el fiind nematerial (zic platonicienii). Dar pentru ca sufle-

tul are nevoie de un vehicul isi de imbracaminte, pentru ca nu

poate ramine dezbracat, cum poafte fi nematerial? Fiind immaterial, ar

trebui sa fie ineitulburat de patimi. Dar daca patimei$te impreuna cu

trupul, asa cum s-a vazut si din cele relatate, inseamna ca nu poate fi

imaterial (netrupesc). Numai Dumnezeu este netrupesc, necreat, per-

fect si nepatimitor. El este si nev&zut. «Pe Dumnezeu nimeni nu L-a

vazut» (loan 1, 18).

Sufletele fiind corpuri spirituals, create de Tatal tuturor, au fost

impodobite cu madulare vazute, dupa acelasi chip (al trupului). De
aceea se zice ca au limba, degete si madulare, cum s-a zis despre Lazar

si bogat, precum si despre cei din iad, nu ca au un alt trup, ci ca aceste

suflete, dezbracate de orice vesmint, sint aisa dupa natura lor.

Prin urmare, declarind ca sufletele nu sint nepatimitoare, ca au

alte trupuri dupa iesirea din viata, in care se arata inainte de inviere,

Origen greseste si se contrazice. Pentru ca, dupa ce mai inainte a spus

ca nu va fi pastrat chipul omului, ca acesta nu inviaza, acum incearca

nu numai sa-1 pastreze, ci sa-1 si atribuie sufletului aflat in iad. Reali-

tatea 11 obliga sa spuna el insusi adevarul, anume ca sufletul va avea

un trup corespunzator, ca forma fiecaruia va fi pastrata dupa moarte,
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pentru inviere. El insusi marturiseste aceasta chid zice : «Se spune ca

aratindu-se cindva, cineva dintre cei adormiti a fost vazut cu un trup

asemanator celui pe care 1-a avut cindva». Deci, cum sa nu spunem ca

el insusi marturiseste aceasta? Pentru ca, daca sufletul, dupa parasirea

acestei lumi, are chipul trupului, incit are limba, degete si celelalte ma-

dulare, de ce, pe cind sufletul va avea aceasta forma, sa nu fie impri-

mata si viitorului trup ?

XIX

Ei bine, am spus destule in ilegatura cu faptull ca sufletele sint in

afara de tot ceea ce este material si de aceea, in afara. de trup fiind,

nu pot pacatui •, daca n-ar fi avut trup, n-ar fi fost duse la pacat. Aces-

tia, insa, alearga la Scriptura, intocmai ca la un oras fortificat si zic :

«Cum s>e face ca ingerii, fiind fara trup, totusi au pacatuit ? Despre Lazar

$i bogat nu se spune la fel, pentru ca dupa moarte au rnadulare». Noi,

insa, raspundem : la aminte, tu, eel ce te consideri mai intelept decit

to^i oamenii, ca este imposibil ceea ce spui ; este imposibill faptul ca

pe cind sufletele au aceasta forma nu pacatuiesc, iar pe cind primesc

un trup duhovnicesc pacatuiesc. Este o copilarie sa spui asa ceva
;

pentru ca, daca ingerii pacatuiesc, ei, care sint «duhuri» si «foc» (Ps.

103, 4), nu inseamna ca sufletele, daca vor primi trupuri asemanatoare

ingerilor, vor pacatui ?

Origen: Este nesabuit a spune : «Avind trupuri asemenea acestuia,

nu vom pacatui». Trupurile de dinainte nu inviaza, pentru ca iarasi

sufletele voastre sa pacatuiasca in ele.

Metodiu: Daca asa stau lucruriile, nu va fi nici un foios daca nu

va invia acest trup, ci un altul (ingeresc) de natura spirituala ; noi vom
pacatui iarasi si nu vom actiona corect. Pentru ca si ingerii au pacatuit.

XX

Gresesc, de asemenea, cei care, referindu-se la cuvintul : «Tot

trupul va vedea mintuirea lui Dumnezeu» (Luca 3, 6), zic ca si pestii si

animalele au trup si ca atare si acestea vor invia. Pentru ca scrie Apos-

tolul in epistola catre Galateni : «Din faptele Legii nu se va indrepta

nici un ijrup» (Gal. 2, 16). Or, animaluil are vreo lege? Apoi, ce in-

seamna cuvintul Profetului : «Va fi dupa aceea, ca voi turna din Duhul

meu peste tot trupul si fiii voistri vor prooroci» (foil 2, 28) ? Se spune

aici ca Duhul lui Dumnezeu se va da ?i celor fara ratiune ? Nu, insa ei,

in dorinta de a avea cit mai multe argumente, stilcesc cuvintul Scripturii.
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XXI

Sa vedem acum ce inseamna textul des invocat in legatura cu cei

morti. Origen incearca sa faca deosebire intre «cei vii» si «cei morti»,

pentru care a murit Hristos. Dupa el, cuvimtul «morti» nu desemweaza

pe cei care au murit in chip firesc, ci pe cei care au gresit dupa botez.

Interpretind cuvintul de sa-lut al epistolei catre Romani : «Hristos pen-

itru aceasta a murit si a inviat, ca sa aiba stapinire isi peste cei vii si

peste cei morti» {Rom. 14, 9), (Origen) spune : «Cei vii erau cei ca

Pavel: «nai cei vii care raminem »(I Tes. 4, 15) si ca Avraam, Isaac, ca

Iacob, in llegatura cu care s-a zis : «Dumnezeu nu este al mortilor, ci al

celOT vii» (Matei 22, 23; Marcu 12, 26; Luca 20, 37). Cei morti erau

cei care, dupa botez, iarasi au pacatuit Atunci, pentru care motiv spune

Hristos ca aceia care au murit cu trupul vor primi iarasi viata de la

El ? El zice : «Adevar va spun, ca vine ceasul cind mortii vor auzi glasul

Fiului lui Dumnezeu si cei care il vor auzi, vor invia. Pentru ca precum

Tatal are viata in Sine, la fel I-a dait 5i Fiudui sa aiba viata in Sime»

{loan 5, 25—26). Curind dupa aceea : «Cei ce au facut rele vor invia

pentru judecata» (loan 5, 29). Mortii care aud «glasul Domnului» si

«inviaza din morminte» (loan 5, 28—29), care merg unii in rai, iar altii

la judecata, nu sint ailtii decit aceste trupuri moarte ale noastre. In

acest sens zice : «Oricine crede in Mine va trai, chiar da'ca va mufi,

iar oricine traieste isi crede in Mine nu va muri niciodata» (loan 11,

25—26). «Pentru ca Domnul, cu glasul unui Arhanghel si cu trimbita

lui Dumnezeu (va veni din cer). $i cei morti in Hristos vor invia intii»

(I Tes. 4, 16— 17), adica trupurile. El nu numeste niciodata morti sufle-

tele ceile \r
ii, ci trupurile moarte, care iarasi vor fi vii. Dupa aceea, noi,

adica sufletele care am primit trupuri nestricacioase, «vom fi rapiti im-

preuna in nori, ca sa intimpinam pe Domnul in vazduh» (I Tes. 4, 17).

Fiindca Origen zice ca mortii «care aud glasul Fiului lui Dumnezeu»
(loan 5, 25) si inviaza, cei care, odata cu iertarea pacatelor, primesc viata,

sint cei care au pacatuit dupa botez, noi intrebam : Atunci, cum de a

mai spus Hristos ca nu va da viata celor care nu I-au pazit poruncile?

Multi vor zice in ceasul acela : «Doamne, Doamne, n-am proorocit noi

si n-am scos demoni in numele Tau ?». $i cum le va raspunde si va zice :

«Plecati de la Mine, voi care ati savinsit nelegiuirea» (Matei 7, 22) ? $i ca

va zice celor de-a stinga : Plecati de la Mine «blestematilor, in focul

eel vesnic» (Matei 25, 41). Prin aceste cuvinte, Mintuitorul spune clar

cS aceia care au pacatuit dupa botez si n-au facut pocainta vor fi lasati

prada chinurilor si nu, cum crede Origen, ca pacatosii nu vor fi chinuiti.

Prin urmare, mortii care aud glasul lui Dumnezeu si inviaza nu sint

sufletele, ci trupurile noastre deteriorate de (pacat). In acest sens, Hris-

14 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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tos care este via^a «a murit ca sa elibereze pe oei {inu^i de moarte»
(Rom. 14, 9). Iar afirmatia : «De aceea a murit si a inviat Hristos, ca sa

stapineasca peste cei vii §i peste oei morti» trebuie pusa in legatura cu

trupurile, pentru ca acestea sint muritoare, pe cind sufletele sint ne-

muritoare.

XXII

...Se cuvine, deed, oa acest trap sa invieze... 10
. Sfirata Scriptura ne

arata in multe feluri ca invierea mortilor se refera la trup. In primul rind

(vorbeste despre aceasta) invierea Domnului, care a fost «primul nascut

dintre cei morti» (Col. 1,18; Apoc. 1,5).

XXII'II

Asadar, acestea sustine Origen.

Iar acum, terminind aceasta lucrare, se cuvine sa dam slava lui

Dumnezeu. (De aceea zic) : Doamne, Dumnezeule, Te laud si preamaresc

numele Tau, pentru ca ai facut cu noi, dintru inceput, lucruri minunate.

Noi am calcat porunca Ta prin Adam..., insa Tu ai nimicit plin de biruinta

moartea si ai sters lacrimiile de pe obraz. Tu ai aratat si fata de mine

«harul si adevarul» (loan 1, 27), iubirea si bunatatea Ta. (Te rog) Doamne,

binecuvinteaza ;si pe sarmanul Tau popor, Tu, care e?ti ajutorul fiecarui

suflet deprimat. Tu care ne-ai trimis din cer, pentru a ne conduce spre

Adevar, pe Cuvintul Tau, Care, nepatimitor fiind, a luat acest trup pa-

timitor ; Care a patimit pentru a elibera pe om din robia patimilor ,- Care,

nemuritor fiind, a suferit moartea, pentru ca noi, cei muritori, sa deve-

nim nemuritori. Poruncii Tale nimeni nu i se impotriveste. Tu ai facut

lumea din nimic si nimic din cele ce exists nu este lipsit de frumusete

si de ordine. Nu exisita in afara de Tine alt Dumnezeu, stapin all vietii '?i

al mortii, ci Tu singur esti Domnul si stapinul tuturor celor ce exista.

Ai TSi sint ingerii, arhanghelii, puterile si duhurile ; a Ta este lumea

aceasta minunata, toate stelele, to^i luminatorii, zilele si noptile, inalti-

mile si aibisul. Tu tii totuil cu prea sfinta Ta intelepciune, care a rasarit

de la Tine, inainte de a fi veacurile.

Tie, Doamne, fyi ofer, din tot sufletul, «fructul buzelor» (Evrei 13,

15), darul binecuvintarii, prin preotul si Fiul Tau, Cei Unul nascut, Iisus

Hristos, Domnul si Mintuitorul nostru, prin Care Tu ai condus lumea la

nemurire. Tie T"i-1 ofer, celui ce Te bucuri la primirea darurilor min^ii isi a

ofrandelor spirituale. Inaintea Ta cad, a celui Care esti blind, milos-

tiv, indurator si nu Te tulburi pentru greselile noastre (Ps. 31, 5) si Te

rog fierbinte sa Te milostivesti spre mine si sa ma mintuiesti, Doamne,

10. Textul a fost deteriorat.
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de minia cea viitoare si de focul eel nestins, pe care Tu il vei lasa sa

vina peste aceia care nu Te-au reounoscut ;si m-au tlnut porunciile Tale,

atunci cind vei judeca lumea cu dreptate.

Tie, Doamne, ma marturisesc si numele Tau eel prea sfint il laud

si-1 preamaresc. Chemimd in ajutor pe Mingiietorul, pe Duhul Care ne
umple sufletele si pe Iisus Hristos, Fiul Tau Cel iubit, ma rog Tie sa

nu iei aminte la pacatele mele. Pentru ca daca Tu ne indreptezi, cine

va indrazni sa me osindeasca sau cine I{i va zice : De ce ai fScut aeeasta ?

Nu ma nimici, Doamne, cu cei necredinciosi, ci fii mie milostiv §i dez-

leaga-mS de toate greselile mele. Fii milostiv si fata de acestia, Doamne,
si iartS-i. Izbaveste-ne pe toti de osinda care ne asteapta si lumineaza-

ne mintea, ca sa nu Te miniem. Pentru ca noi tindem mai mult spre

ceea ce ne este vatamator si multi sint cei care ne urasc si ne indeamna

la rau. Fii, Doamne, pentru noi o stinca tare si abate de la noi sagetile

celui vrajmas. Daca Tu nu ne aperi, degeaba stam de veghe :si lucram

degeaba. Indeparteaza tot ceea ce ne impovareaza si fii ajutorul, spri-

jinitorul si doctorul nostru ; fa sa fim tari si sanatosi in credin^a. Fiind-

ca acela care patimeste nu se schimba, ci mai degraba este neputin-

oios in a savirsi binele, este nerabdator si tinde mai mult catre ceea

ce ii este vatamator. Fa ca sanatosi la cuget si «luminati la vedere»

(Efes. 1, 18) sa nu fim pe mai departe robii mortii. Ca a Ta este marirea

si puterea, din veac si pina in veac. Amin.
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Spune o legenda greceasca despre batrinul din Itaca cum ca, voind

sa auda cintecul siireneilor, a navigat Mantuit spre Sicilia si a astupat

urechile tovarasilor sai de drum, pentru ca ademenitor era cintecuil

acellora. N-a asupat urechile tovarasilor sai, din invidie, pentru ca ar fi

voit sa-i impiedice.sa auda sirenele, nici pentru ca i-ar fi facut placere

sa se lege cu lanturi, ci, a facut acestea pentru faptul ca (acest) cintec

al sirenelor aducea moartea celor care il ascultau ; aceasta era urma-
rea, dupa greoi, a a&culltarii cimtecului sirenelor. Eu nu ascult un cintec

asemanator, nici nu doresc ,sa ascult sirenele cintind cintec de inmor-

mintare pentru^ oameni si a caror tacere este mai folositoare. oamenilor

dedit .glasuirea, ci doresc sa ma desfatez de un glas ddvin, pe oare,

chiar daca il ascult adesea, larasi doresc sa-1 aud, atras nu de placerea

dezmatata a glasului, ci pentru faptuil ca ma iontiaza in taineie divine

si pentru ca sfirsitul lui nu este moartea, ci mintuirea vesnica. Pe acest

cintec nu-il cinta sirenele aducatoare de moarte, din miturile grecesti,

ci este corul divin al profe^ilor, in preajma carora nu este nevoie sa

astupe cineva urechiile tovarasilor sai, nici sa fie insusi legat cu lanturi,

de teama ca auzindu-i va fi pedepsit. Pentru ca acela care asculta gla-

sul (celor dintii) inceteaza de a mai trai, pe cind eel care asculta glasul

celor de-al doilea se va bucura de o viata si mai buna, condus fiind de

acest cor, pe care il inspira Sfintul Duh.

Fiecare sa vina si sa asculte fara teama acest cintec divin. Printre

noi nu exista sirenele Siciliei, lanturile lui Ulise, nici ceara curgind

in urechile oamenilor, de aceea aici nu este nici o legatura si auzul

fiecaruia dintre cei care se apropie este liber sa asculte.

Cred ca merita sa asculte cineva un astfel de cintec isi este indrep-

tSJit sa doreasca a avea astfel de cintareti. Iar daca cineva va voi sa"

asculte si corul apostolilor, el va gasi acelasi concert armonios, pen-

tru ca, pe cind primii au cintait miai dinainte in mod tainic idonomia

divina, ceilailti cinta interpretind taineie anuntate de aceia. O, simfo-

nie armonioasa compusa de Sfintul Duh ! O, cor frumos al celor care

cinta taineie ! Impreuna cu ei doresc sa cint si eu. Deci, sa cintam si noi
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tin cintec asemanator, sa inaltam catre Tatal Sfint imnul (nostra), lau-

dind In Duhuil pe Iisus, Care este «in simul Sau». Nu evita, o, ornuile,

imnul eel duhovnicesc, nici nu te arata ca-ll asculti fara placere. (Acesta)

nu aduce moartea, in el este istoria minituinii noastre. Vorbind despre

acestea, mi se pare ca deja ma desfatez de bunurile cele supeTioare; mai

ales ca de fata este aceasta livada de flori, adica adunarea voastra, a

celor care ascultati isi in acelasi tinip cintati cu mine tainele divine.

Inaintea voastra vorbesc cu incredere pentru ca sinte^i fara invidie,

nu boliti de boala lui Cain, nu persecutatt pe fratele vostru cum a fScut

Esau si nu laudati pe fratii lui Iosif, care au urit pe fratele lor din cauza

cuvintelor sale. Departe Kind de aceste ginduri, fiecare dintre voi stie

cum trebuie sa trateze pe aproapele sau, fiecare stie sa evite invidia,

pentru ca cu totli ati invatat sa impliniti lipsurile fratelui vostru.

O, nobil auditoriu, o, bamchet stralucit, o podoabe duhovnicesti

!

Cit de dreapta este dorinta mea de a participa totdeauna la astfel

de intruniri

!

II

Valentinianuil 11
: Prieteme, ieri seara ma plimbam pe maiul

marii. O priveam cu atentle si contemplam maretia si arta puterii divi-

ne, daca-mi este permis s-o numesc arta. Marea era cum a cintat-o

Homer in aceste versuri : «Cele doua vinturi, Boarea $i Zefirul, venite

deodata cu furiie din Tracia, ridica marea plina de peste, vallurile negre

se ingramadesc, iar alge numeroase se raspindesc pe tarm». Asa mi s-a

parut marea ieri. Vedeam valurile ridicindu-se asemenea unor virfuri

de mun^i, atingind, sa zic alsa, cerull. §i pentru ca nu ma asteptam la ni-

mic altceva decit sa vad paminitul scufundindu-se, cautam iloc de refu-

giu in sufletull meu si ma gindeam la corabia lui Noe. Dar n-a fost precum

am crezut. Deodata, marea involburata s-a topit in ea insasi fara a-si

depasi limitele, respectind — sa zicem asa — o porunca divina. Asa
cum deseori se intimpla cu un sclav obligat de stapinuil sau sa indepli-

neasca o porunca care ii repugna, se supune de frica ordinului si nu

indrazneste sa exprime supararea pe care o incearca atunci cind face

1:1. Dialogul este imaginat desfasurindu-se intre un ortodox si un eretic de nu-
anta gnostica. Se stie despre intemeietorul acestei erezii ca era egiptean, a trait in
sec. 11 d.Hr. si ca a studiat in Alexandria. Sistemul sau, care se voia crestin, este in-

fluentat de filosofia lui Platan si Pitagora. Valentin si primii sai adepti pSstrau o
stricta disciplina arcana asupra doctrinei sale, de care se impSrtaseau doar cei ini-

tiate De aceea, nu avem prea multe informatii directe referitoare la invatatura aces-
tui ereziarh. In legatura cu acest sistem, a, se vedea urmatoarele lucrari mai import
tante : E. de Faye, Introduction a l'etude du gnosticisme, Paris 1903; Idem, Gnostiques
e{ gnosticisme, etude critique des documents du gnosticisme Chretien aux Il-e et
IH-e siecles, ed. 2, (Paris, 1925; W. Anz, Zur Frage nacE dem Ursprung des Gnosti-
cismus, in Texte und Untersuchungen, vol. 15, fasc 4, Leipzig 1897; G. Bardy, Vq-
lentin, in Dictionnaire de Theologie Catholique, vol. 15, 2.
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ceea ce nu vrea, ci se multumeste sa murmure in sine plin de oarecare

minie, tot asa mi s-a parut ca este si marea : era ca si miniata si-\si

stapinea minia pentru ca nu voia s-o arate stapinului.

Dupa aceea, privii (in sus) cu atenjie ; voiam sa masor cu gindul

cerul si cuprinsul sau. Ma intrebam unde incepe si unde se opreste?

Care este natura miscarii sale ? Este o miiscare dreapta de la un punct

la altul sau o miscare circulars ? Care sint legiile echilibrului sau ? Apoi
mi se paru ca este mecesar sa fac cercetari §i in legatura cu soarele

:

care este pozitia lui pe cer ? In cit timp isi duce la capat cursa ? Unde
are sa se gaseasca dupa putin timp ? De ce nu-si schimba drumul ? Pen-

tru ca si el, dupa cum se pare, respects porunca unui superior : se arata

ochilor nostri ori de cite ori ii este permis §i dispare cind este chemat

inapoi.

Pe cind ma framintau astfel de ginduri, am vazut stingindu-se raza

soarelui si disparind lumina zilei ; imediat s-a asternut intunericul si

luna a urmat soarelui. Mica la inceput, ea parea ca creste pe masura ce

inainta pe calea ei. Am continuat sa reflectez la insusi faptul miscarii

si am gasit ca de aceasta tine ciclul zilelor. 5i mi-am zis ca acest spec-

tacol trebuie sa fie opera unei puteri divine si ca trebuie sa existe o

forta superioara care mentine universul §i pe care noi am putea pe

drept s-o numim Dumnezeu. $i gindind la temeinicia pamintuilui,

la diversitatea animalelor si la multipla varietate a plantelor, am ince-

put sa laud pe Creator. Dar spiritul meu nu s-a oprit aici, ci am inceput

sa ma intreb cine este acesta? Oare, cineva a coexistat totdeauna cu

Dumnezeu sau numai Dumnezeu a existat totdeauna, nemaifiind in afa-

ra Lui nimeni altul ? Intii mi-am zis ca nu este corect a zice ca un lucru

poate veni din neant, desi aceasta concluzie nu este intru totul impo-

sibila pentru cei mai multi, ci ca tot ceea ce exista vine de la Dumne-
zeu. Apoi, am zis ca nu este corect a zice ca alaturi de Dumnezeu a mai

existat si un alt principiu, ca din contra, se cuvine sa sustinem ca fiin-

tele isi trag originea (doar) de la El. De acest lucru ma eonvinsese or-

dinea si frumusetea naturii.

Ill

Crezind ca astfel am judecat corect, ma intorceam acasa. Revenind

a doua zi, adica astazi, am vazut doi oameni din acelasi neam lovindu-se

si insultindu-se reciproc ; mai departe am vazut pe altul silindu-se sa

smulga hainele aproapelui sau si pe ailtii care cautau sa faca fapte si

mai rele : unul, dupa ce a despuiat un mort, expunea la soare corpul

mai inainte ascuns in pamint. Dupa ce a insultat chipul semenului sau,

a lasat cadavrul prada ciinilor. Altul trasese sabia si venea impotriva

semenului sau. Pe cind acesta isi cauta salvarea in fuga, nu inceta sa-1
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urmareasca lasindu-se prada miniei. Si ce sa zic mai mult : cind 1-am

ajuns, acela a inceput sa-il implore sa-si intinda sipre el miimile, in semn
de rugaciune, sa-i ofere vesmintele sale, numai sa-i lase viaja ; dar a-

cela nu s-a induplecat, nici n-a avut mila fata de aceasta fiinta de ace-

lasi neam cu el, nici n-a voit sa se vada in acela ca intr-o oglinda, ci in-

iocmai ca un animal salbatic s-a aruncat asupra prazii sale, (a inceput

sa-1 loveasca) cu sabia, apoi cu gura s-a repezit asupra trupului confra-

telui sau voind sa-1 sfisie. lata pina unde a dus minia. Si am vazut pe

unul intins pe pamint si pe altul ucigind si nici macar acoperind cu pa-

mint corpul caruia tocmai ,ii luase vesmiotele.

Alaturi, un altul incerca sa glumeasca cu femeia vecinului sau, o

indemna sa mearga spre un pat strain, sa-$i distruga familia.

Toate acestea m-au facut sa dau crezare tragediilor : mi s-a parut ca

ospatul lui Thyeste s-a petrecut cu adevarat. Nu m-am mai indoit de

parnirea criminala a lui Oedip, iar gestul unui .frate care recurge la

sabie nu mi s-a mai parut imposibil. Vazind atitea si atitea (rele), am
inceput sa reflectez asupra originii lor §i asupra momentului in care isi

au inceputul. Cine, oare, a urzit astfel de rautati impotriva oamenilor?

Cine le-a inventat si cine este invatatorul lor? Nu puteam indrazni sa

zic c8 Dumnezeu este autorul acestor rele, nici ca se trag de la El.

Intr-adevar, cum sa gindesti asemenea lucruri despre Dumnezeu ?

El este bun si autor al binelui ; in Ed nu este nimic rau ; mai mult, El nu
se bucura de rSu, ci ne interzice sa-1 facem ; El dezaproba pe cei care

se bucura de (rau) si din contra, aproba pe cei care fug de la el. Nu ar

fi absurd sa spunem ca Dumnezeu este creatorul acestor rele, atunci

cind le respinge ? Nu s-ar impotrivi relelor, daca El ar fi primul lor au-

tor, iar pe cei care se apropie de El ii vrea imitatorii Sai. De aceea mi

s-a parut neintemeiat sa zic ca El este autorul acestor rele, in sensul ca

provin direct de la El (in aceasta privintS sintem de acord ca unele van,

probabil, din neant), fie In sensul ca El insu$i le-a creat. Pentru ca eel

care aduce ceva din neexistenta la existenta nu doreste sa-si readucS

opera din existenta la neexistenta. Sau nu cumva a fost un timp in care

Dumnezeu s-a bucurat de cele rele, iar acum nu se mai bucura de ele ?

Mi se pare, insa, imposibil sa spun asa ceva despre Dumnezeu, pentru

ca o astfel de comportare este nepotrivita cu natura Sa. lata de ce zic

ca odata cu Dumnezeu a existat un lucru al carui nume este «materie»
;

din aceasta Dumnezeu a facut ceea ce exists, dupa ce mai intii, prin in-

telepciunea Sa, a selectat-o si a impodobit-o cu frumusete. Din ea cred

ca ne vin relele. Pe cind era fara insusiri si fara forma si mergea spre o

dezordine si mai mare, avind nevoie de lucrarea de organizare a lui

Dumnezeu, Acesta nua privit-o cu rautate si n-a lasat-o pentru totdea-
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una in aceasta stare, ci a pornit s-o prelucreze, separind mai intii ele-

mentele ei cele bune de cele rele. Apoi, a prelucrat tot ceea ce putea fi

prelucrat de El, iar ceea ce — sa zic asa — era in ea de lep&dat, impro-

priu pentru orice prelucrare, a fost lasat precum era, pentru ca nu-i era

de nici un folos. Din aceasta (din urma) cred ca s-au nascut relele prin-

tre oameni. Acest rationament mi s-a parut just, insa, daca tie, prietene,

ti se pare ca n-am spus ceva cum se cuvine, poftim, spune, pentru ca

doresc mult sa te ascult (vorbind) despre acest subiect.

IV

OrtodoXul: Prietene, aprob zelul tau si te laud pentru rivna

pe care o pui in aceasta discutie. Cit pentru faptul ca asa cugeji in le-

gatura cu originea celor existente, anume ca Dumnezeu le-a plasmuit

dintr-o materie preexistenta, nu te condamn prea mult, pentru ca aceas-

ta este parerea pe care au adoptat-o multf cu privire la originea relelor.

Este stiut ca inainte de tine si inainte de mine mul^i oameni capabi-li au

reflectat asupra acestei teme. Unii au avut aceeasi parere cu tine ; aces-

tia, de teama sa nu spuna ca Dumnezeu este autorul relelor, au crezut

ca este bine sa se presupuna ca materia este contemporana cu Dumne-
zeu. -Altii, din contra, nevoind sa considere materia coeterna cu El, au

afirmat ca Dumnezeu este autorul acestor (rele). $i s-a intimplat ca ?i

unii si altii, nefiind condusi de adevar, au vorbit despre Dumnezeu asa

cum nu se cuvenea.

Al^ii au refuzat sa scruteze problema originii raului, o astfel de

problema parindu-li-se fara sfirsit.

Cit despre mine, in numele prieteniei noastre, nu voi trece cu ve-

derea problema care te preocupa, cu atit mai mult cu cit felul tau de a

gindi, imi declari tu, nu este rezultatul unei opinii preconcepute (desi

tu ai parut, intr-un fel, a fi sigur de lucrurile pe care le sustii) ; tu ai

fost condus, imi spui tu, de o singura dorinta, aceea de a cunoaste ade-

vSrul. De aceea, ma voi ocupa cu placere de subiectul cercetarilor tale.

Vreau, insa, ca si acest prieten sa asculte discutiile noastre, pentru ca

mi se pare ca si el are o parere putin asemanatoare cu a ta. De aceea,

eu vreau sa ma adresez voua, amindurora, in discursul meu. Ceea ce

voi spune pentru tine, eel care gindesti asa, sint valabile si pentru el.

$i daca socotesti ca este bine sa vorbim cum se cuvine despre aceste

probleme de ordin superior, sa-mi raspunzi la fiecare din intrebarile

ce-ti voi pune. Asa se va face ca tu vei afla adevaruil, iar eu nu voi vor-

bi zadarnic inaintea ta.

Va 1 e n tinia nul : Sint gata sa fac ceea ce ai zis, de aceea, spu-

ne-mi deschis ceea ce crezi ca este in stare sa ma faca sa in^eleg aceste
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probleme de ordin superior. N-am intentia sa inving in mod necinstit,.

ci sa aflu in mod cinstit adevarul, de aceea, te rog sa-ti continui

discursul.

Despre Dumnezeu si despre materie

V
Ortodoxul: Aratindu-ti urmarile parerii ce sustji, socotesc ca-

ved fi de acord ca este imposibil sa existe deodata doua principii ne-

create, ca in mod necesar trebuie sa afirmam (existent^) unuia din doua
lucruri : sau ca Dumnezeu este separat de materie sau ca, din contra,

El formeaza o parte a ei.

Daca accepts cineva ideea ca Dumnezeu este nedespartit (de ma-
terie), va trebui sa spuna ca cele doua entita^i — Dumnezeu-materie, —
sint intr-o atare legatura, incit una este partea celeilalte ; ca nu sint

doua entita^i necreate, ci o singura realitate alcatuita din par^i diferite..

Pe om, care are diferite membre, nu-1 impartim in mai multe fiin^e cre-

ate. Or, daca zicem ca omul este o fiin^a creata, o fiinta care isi trage-

originea de la Dumnezeu, iar Dumnezeu nu este separat de materie, va

trebui sa spunem ca exista doar o singura realitate necreata. Dar daca

va zice cineva ca este separat de ea, va trebui sa spuna ca exista ceva

intre El si materie, ceva care marcheaza separarea lor, pentru ca este

imposibil sa zicem ca un lucru este separat de altul, daca nu exista un
al treilea care sa marcheze aceasta separare. Aceasta demonstrate nu
are valoare doar in acest caz, ci si cind se vorbeste de lucruri mult mai

numeroase. Ratlonamentul pe care noi I-am facut pentru doua (lucruri)

necreate ar avea, in mod necesar, aceeasi valoare daca s-ar vorbi de

trei.

Din cele afirmate mai inainte rezulta urmatoarea concluzie : fie ca

cele doua entitati sint separate, fie ca sint unite intre ele. InsS, daca

cineva va zice ca sint unite, va ajunge la acelasi rationament formulat

la inceput ; daca va zice, insa, ca sint separate, va trebui sa accepte §i

un element care le separa.

VI

Nu este exclus sa sustina cineva in legatura cu principiile necreate,.

ca potrivita o a treia parere, anume ca Dumnezeu nu este nici separat

de materie, nici unit cu ea, ci mai degraba, ca este in materie ca in-

tr-un loc si ca materia este in Dumnezeu.

Dar, daca zicem ca materia este locul lui Dumnezeu, atunci trebuie

sa spunem ca materia ll si cuprinde si-L circumscrie, ca Dumnezeu se
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indreapta spre degradare odata cu aceasta, pentru ca nu se poate ex-

clude de la aceste schimbari odata ce aceea in care se gaseste este pur-

tata in toate sensurile. Mai mult, trebuie sa acceptam ideea ca Dumne-
•zeu s-a gasit cindva intr-un cadru rau, atunci cind lumea era neorga-

nizata si elementele ei in dezordine. Eu as mai pune o intrebare : oare,

Dumnezeu se afla in toata materia sau numai in una din partile ei ? Daca

vrei sa zici ca se afla intr-una din partile materiei, trebuie sa accepti

ideea ca El, Cel extraordinar de mare, este mai mic decit materia, pen-

,tru ca (doar) o parte a ei ll cuprinde in intregime ; daca, pe de alta par-

te, vrei sa zici ca El se afla in toata materia, spune cum a organizat-o !

Pentru ca in acest caz, este necesar sa vorbim sau de o micsorare a lui

Dumnezeu — prin retragerea Lui din materia pe care a organizat-o, sau

sa zicem ca Dumnezeu, raminind in intreaga materie, odata cu organi-

zarea materiei s-a organizat si pe Sine, neavind un loc in care sa se

retraga.

Mai departe, daca va zice cineva ca materia este in Dumnezeu, va
.trebui sa spuna cum : precum vietat,ile in aer sau precum apa in paminit.

Daca va zice ca materia se afla in Dumnezeu intocmai cum se afla pa-

jsarile in aer, in mod necesar va trebui sa spuna ca Dumnezeu este im-

partit dupa cele din El. Daca va zice ca materia este in Dumnezeu ca §i

^pa in pamint, — si dat fiind ca materia a fost cindva in dezordine si

iSra podoaba §i pe deasupra ca are in ea principiul raului, in mod nece-

sar va trebui sa spuna ca Dumnezeu este receptacoluil celor in dezor-

dine si al relelor. Or, aceste afirmatii, departe de a fi cele mai fericite,

•mi se par a fi isi foarte riecainite. Rrin urmare, daoa pe calle rationala ai

fi ajuns la concluzia ca materia celor create este necreata, ti-as fi putut

tine un intreg discurs, ti-as fi demonstrat contrarul, anume ca este im-

posibil ca ea sa fie necreata ; dar, pentru ca tu spui ca originea relelor

te-a condus la o asemenea ipoteza, de aceea cred ca trebuie sa trecem

la examinarea acestui aspect. Clarificind modul in care se nasc relele,

va trebui sa respingem parerea ca Dumnezeu este autorul relelor si fap-

tul ca ele isi au obirsia in materie.

VII

Asadar, tu zici ca o materie fara forma a existat deodata cu Dum-
nezeu si ca din ea El a plasmuit lumea ?

Valentinianul: Asa cred.

Ortodoxui: Deci, daca materia fara forma a fost facuta lume

-de Dumnezeu, iar in lume sint anumite calitati (insusiri), inseamna ca

Dumnezeu este creatorul calitatilor ?

Valentinianul: Asa este.
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Ortodoxul: Dar pentru ca te-am auzit mai inainte ziclnd ca

este imposibil ca ceva sa vima dim meant, raspunde-mi La intrebare : nu

ii se pare ca insusirile lumii mu vin din insusirile precedente (ale raa-

teriei) ?

Valentinianul: Ba da.

Ortodoxul: Si ca insusirile sint ceva definit de substantele

Insesi ?

Valentinianul: Exact. )

Ortodoxul: Prin urmare, daca Dumnezeu m-a facut calitatile

din calitati precedente, daca ele nu vin din substante >§i ele insele nu
sint substante, trebuie sa spunem ca ele au fost create de Dumnezeu din

mimic. Asa ca mi se pare ca exagerezi cind zici ca nu putem crede ca

Dumnezeu a creat ceva din meant. Asculta ce-ti spun : Vedem si oa-

meni printre noi care fac cite ceva din nimic, desi se pare ca lucrarea

lor se face asupra a ceva. Sa luam de exemplu pe arhitecti : ei constru-

iesc orase fara a le face din alte ora$e si temple. Dar daca, pentru faptul

ca se servesc de materiale, tu crezi ca fac aceste opere dim cele ce exis-

ts, gresesti in rationamentul tau, pentru ca nu materialele fac orasul

sau templele, ci mestesugul care valorifica materialele. Cit despre acest

mestesug, el nu vine de la un mestesug deja existent in materiale, ci

de la <o fiim^a dim afara dor. Dar poate vei zioe ca $i mestesugui dim

sime-si scoate mestesugul pe care i;l aplica materialelor. Dar, dupa pare-

rea mea, mestesugul unui om nu se realizeaza din altul preexistent.

Caci nu este posibil sa ne inchipuim ca mestesugul exista ca o realitate

in sine ; el este in acele insusiri care vin sa se adauge si vim la existenta

cind se aplica anumitor substante. Omul va exista chiar si fara meste-

sugul de a construi, insa acela nu va exista daca mai inainte n-a exis-

tat un om. Trebuie, deci, sa spunem ca mestesugurile se masc in om din

nimic si daca noi am demonstrat ca asa se intimpla in cazul oamenilor,

de ce sa nu se cuvina sa spunem ca Dumnezeu poate sa creeze din

meant mu numai insusirile, ci si substantele.

VIII

Dar pentru ca dorinta ta este sa afli care este originea relelor, voi

veni la acest subiect si-ti voi pune o intrebare : dupa tine, relele sint

substante sau insusiri ale substantelor ?

Valentinianul: Cred ca este corect sa spunem ca sint insu-

siri ale substantelor.

Ortodoxul: Si materia era (la inceput) fara forma si fara insu-

siri ?
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Valentinianul: Eu asa am presupus si asa m-am exprimat in

discursul meu.

Ortodoxul: Prin urmare, daca reilele sint insusiri ale substan-

telor si materia a fost la inceput fara insusiri, iar Dumnezeu, precum tu

ai afirmat, a facut insusirile, Dumnezeu este creatorul §i al relelor. Ast-

fel, daca nici asa nu este posibil sa spunem ca nu este Dumnezeu cauza

relelor, mi se pare de prisos sa-i dam ca ajutor materia. Ai ceva de spus

in legatura cu acestea? Te rog, spune ! Daca un duh de cearta ar dirija

discutia noastra, n-as crede necesar sa reluam problema relelor. Dar
pentru ca noi examinam problema mai degraba in spirit prietenesc si

spre folosul reciproc, sint de acord sa reluam acest subiect.

Valentinianul: Socotesc ca demult iti sint cunoscute gindu-

rile si zelul care anima discursurile mele. Eu nu vreau ca de dragul vic-

toriei sa triumfe o minciuna, ci, din contra, doresc sa fie aratat adeva-

rul dupa o cercetare amanuntita. "Cit despre tine, istiu precis ca si tu ai

astfel de intentie. Prin urmare, oricare ar fi mijlocul prin care socotesti

ca poti sa descoperi adevarul, nu te teme de a-1 folosi. Aratind ceea ce

este bine, acest fapt i^i va folosi atit tie, cit si mie, in legatura cu cele

pe care nu le stiu.

Ortodoxul: Eu nu cred ca relele sint substante, dar pentru ca

se leaga de substante si pentru ca tu, prietene, zici ca relele sint sub-

stante, se cuvine sa vorbim despre problema substantei. Crezi ca sub-

stanta este ceva corporal ?

Valentinianul: Asa cred.

Ortodoxul: $i ca ceea ce este corporal exista prin sine insusi,

fara a fi nevoie de cineva de la care sa-si primeasca existenta ?

Valentinianul: Da.

Ortodoxul: Crezi ca relele sint lucrarile cuiva ?

Valentinianul : Cred.

Ortodoxul: $i ca lucrarile prind viata cind exista eel care

lucreaza ?

Valentinianul: Da.

Ortodoxul: Iar daca nu exista fiinte lucratoare nu va exista

nici lucrarea?

Valentinianul: Asa, n-ar exista.

Ortodoxul: Prin urmare, daca substantia este de natura corpo-

rala si natura corporala n-are nevoie a-si primi existenta de la cineva,

iar relele sint lucrarile cuiva tsi lucrarile au nevoie de cineva pentru ca

ele sa se produca si sa vina la existenta, relele nu sint substante. Pentru

ca, daca relele sint substante, iar omorul este un rau, omorul va fi o

substanta ; or, (daca) omorul este lucrarea cuiva, omorul nu este o sub-
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stanta. Probabil vei zice ca eel care savirseste (raul) este o substanta.

Sint de aoord cu tine. Ucigasul este om si, pentru ca este om, el este o

substanta (si ca atare o substanta este principiul relelor). Dar uciderea

pe care o savirseste nu este o substanta, ci un fel de lucrare a substan-

tei. De aceea zicem noi ca omuil poate fi rau din cauza uciderii ce a

savirsit, poate fi si bun din cauza binelui pe care-1 face. Astfel, se dau

substantei aceste insusiri dupa intimplarile ce au loc in ea si care, to-

tusi, nu sint ea insasi.

Intr-adevar, substanta nu este nici ucidere, nici adulter, nici unul

dintre celelalte rele. La fel cum dascalului i se zice asa pentru ca das-

caleste, retorului i se zice retor pentru ca practica retorica si medicu-

iui medic pentru ca practica medicina, deci nici dascailia, nici retorica,

nici medicina nu sint o substanta, ci fiecare din aceste meserii isi pri-

meste denumirea sa de la cele ce intreprinde, fara ca sa fie vreuna sau

alta dintre ele, la fel mi se pare ca substanta isi ia numele de la aceste

rele, care par sa existe fara ca, totusi, sS fie vreuna sau alta dintre ele;

Deci, daca gindesti ca cineva este rau din cauza relelor facute oameni-

lor sau pentru cele la care i-a indemnat sa le faca, ia aminte ca ceea ce

face cineva nu este identic cu el insusi si ca fiecare este calificat dupa

fapta sa si este numit rau. Caci daca vom zice ca omul este ceea ce face,

va trebui sa spunem ca eel ce comite ucideri, adultere, furturi si toate

celelalte fapte asemanatoare, el insusi este aceste rele. Daca aceste rele

prind viata cind sint savirisite, iar cind nu sint savirsite inceteaza de a

mai exista, inseamna ca ele vin de la oameni, oamenii sint autorii aces-

tora, ei sint cauza existentei si disparitiei (relelor). Zicind ca relele sint

creatia oamenilor, acestia sint rai din ceea ce fac, iar nu prin firea lor.

Prin urmare, spuneam ca un fapt din cele savirsite in cadrul mate-

rial poate fi rau, dar ca raul nu este tot una cu substanta, dupa cum
medicul isi ia numele de la medicina. $i daca este caracterizat cineva

a fi rau din cele ce savirseste, acela are un inceput al rautatii sale, iar

relele au inceput pentru ca au fost savirsite de el.

IX

Interlocutorul: Prietene, socotesc ca rationamentul expus

este destul de bine (gindit) : mi s-a parut ca ai tras bine concluziile din

premisele puse de prietenul nostru. Intr-adevar, materia fiind fara insu-

siri, iar Dumnezeu fikid autorul insusirilor, relele fiind si ele insusiri,

inseamna ca Dumnezeu este autorul relelor. Dar, daca fata de cele zise

de el rationamentul tau este just, in ceea ce ma priveste, mi se pare

gresjt sa spunem ca materia este fara insusiri. Nu se poate spune des-

pre o substanta oarecare ca este fara insusiri. Dealtfel, a spune ca ea
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este f§ra vreo insusire, inseamna a indica insa§i insusirea ei, pentru ca

spunind in ce fel se prezinta materia, spunem un fel de insusire (a ei).

Reia, deci, pentru mine, daca consideri ca este bine, discursul tau de

la inceput. Eu socotesc ca materia poseda insusirile ei, fara ca ele sa

fi avut inceput, si mai zic ca reMe deourg din materia insa§i, pentru ca

Dumnezeu sa nu fie raspunzator de ele isi materia sa fie cauza lor, a

tuturor.

Ortodoxul : Aprob intentia ta, prietene, si laud zelul pe care-1

pui in aceasta. discutie. Se cuvine, insa, ca fiecare din cei care doresc

sa se instruiasca sa nu arunce vorbele la intimplare, ci sa le faca in

prealabil un examen minutios, pentru ca nu cumva punind o intrebare

care porneste de la o premisa gre§ita, sa induca in eroare pe interlocu-

torul sau si sa nu convinga pe ascultatori atunci cind spune ceea ce se

preteaza a fi spus.

Cind initerventia se face coredt, se produce un lucru din doua : fie

ca interlocutorul apuca pe drumul eel drept, fie ca este convins sa nu
mai spuna lucruri zadarnice.

X
Socotesc ca n-ai avut dreptate cind ai spus ca materia poseda in-

susiri de la inceput. Daca ar fi a$a, Dumnezeu al cui autor este ? Sa

vorbim de suibstante si sa zicem ca ele au preexistat ; de insus.iri, afir-

mind de asemeni ca si ele au preexistart:, socotesic ca este de prisos sa.

spunem ca Dumnezeu este autorul lor. Dar, pentru a nu parea sa-mi tin

mie un discurs, te voi intreba si tu sa-mi raspunzi numaidecit. In ce fel

zici ca Dumnezeu este creator ? Oare, in sensul ca El a schimbat sub-

stantele in oeea ce n-au fost mai inainte sau in sensul ca, pastrind aceste

substante oa mai inainte, a schimbat insusirile lor ?

Interlocutorul: Nu cred ca a avut loc o transformare a sub-

stantelor. O astfel de afirmatie mi se pare absurda, dar eu zic ca a exis-

tat o schimbare a insusirilor ; in felul acesta zic eu ca Dumnezeu este

creator. Asa dupa cum atunci cind zicem ca o casa a fost facuta din

pietre nu intelegem ca pietrele devenite casa nu mai sint pietre prin

substanta lor, la fel cred ca si Dumnezeu conservind substanta a insotlt

un fel de schimbare a insusirilor ei. In felul acesta, dupa parerea mea,

s-a produs crearea lumii decatre Dumnezeu.
Ortodoxul: Pentru ca tu afirmi ca Dumnezeu a operat o oare-

care schimbare in insusiri, raspunde-mi pe scurt si spune-mi : nu \i se

pare §i tie ca relele sint insusiri ale substantei ?

Interlocutorul: Mi se pare.

Ortodoxul: Insusirile au fost totdeauna in materie sau existen-

ta lor are inceput ?
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In terl ocut o r uil : Se spune ca aceste insusiri exista deodata

cu materia, fara sa fi avut inceput.

Ortodoxul: Spui apoi ca Dumnezeu a efectuat o oarecare

schimbare a insusirilor ? i

Interlocutorul: Perfect.

O r t o d o x u II : In mai bine sau in mai rau ?

Interlocutorul: Cred ca in mai bine.

XI

Ortodoxul: Prin urmare, daca relele sint insusiri ale materiel

§i daca Dumnezeu a schimbat in mai bine insusirile acesteia, este nece-

sar sa aflam de unde vin relele. Noi zicem ca insusirile n-au ramas ca

la inceput. Tu presupui fie ca au devenit rele in urma schimbarii facute

de Dumnezeu si in cazul acesta Dumnezeu va fi cauza relelor, fie ca

Dumnezeu n-a schimbat in bine insusirile rele, ci numai pe cele indife-

rente, care au fost—nu-i asa — schimibate in vederea bunei rinduiri a
universului ?

Interlocutorul: Asa am gindit.

Ortodoxul: Dar cum poti afirma ca Dumnezeu a lasat a§a cum
erau insusirile elementelor rele ? Oare, putea sa le faca sa dispara si

n-a voit sau n-a avut puterea sa faca aceasta ? Daca zici ca putea si ca

n-a voit, trebuie, in mod necesar, sa spunem ca El este cauza lor.

Aceasta inseamna ca putea sa faca sa nu existe relele si le-a lasat ca

mai inainte, mai ales atunci cind pornise sa organizeze materia. Daca
nu L-ar fi interesat materia, n-ar fi fost facut responsabil ca a ramas
asa, dar pentru ca a organizat o parte a ei si a 13sat pe alta precum era,,

atunci cind putea, de asemeoea, s-o (SChimbe in mai bine, mi se pare co-

rect sa-L invinuim pentru ca partea cea rea este o nenorocire pentru

partea pe care a organizat-o. Pe deasupra, cred ca a fost nedrept fa{a de

aceasta a doua parte, pentru ca partea din materie pe care a organizat-o

sufera in prezent de pe urma celei rele. Caci, daca examinam lucrurile

minutios, vom gasi ca materia este astazi intr-o stare mai decazuta de-

rit dezordinea ei primara. Inainte ca elementele ei sa fie separate, ea

avea posibilitatea sa fie insensibila la rau si iata ca acum fiecare dintre

partile ei dobindeste sensibiilitate fata de rele. Sa luam ca exemplu
omul. Inainte de a fi fost plasmuit si de a fi devenit o fiinta vie prin

arta Creatorullui, nu era expus prin naitura sa nici unuia dintre rele, dar r

odata ce Dumnezeu 1-a facut sa existe, omul a si dobindit facultatea de
a simti raul care se aproprie de el. Exact ceea ce, dupa tine, Dumnezeu
a facut pentru imbunatatirea materiei, s-a intors in detrimentul ei. Iar

daca, din contra, vei zice ca relele n-au incetat pentru ca Dumnezeu n-a
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putut sa le suprime, vei spune ca Dumnezeu este neputincios. Or, a fi

neputincios s-ar datora fie faptului ca este slab din fire, fie ca se teme
de cineva precum robul de stapin. Daca indraznessti sa afirmi ca Dum-
nezeu este slab din fire, cred ca mintuirea ta este in pericol ; iar daca

zici ca se teme de o fiinta superioara, vei sustine ca relele sint superi-

oare lui Dumnezeu, pentru ca au biruit vointa Sa. Dar a spune acestea

despre Dumnezeu mi se pare nesabuit. Atunci de ce aceste rele nu sint

ele insele Dumnezeu ? Dupa tine, ele pot sa invinga pe Dumnezeu, iar

noi numim Dumnezeu pe Cel ce are putere peste tot.

XII

As vrea sa stiu pe scurt ce gindesti tu despre materie. Spune-mi,

materia este simpla sau compusa ? Diversitatea lucrurilor create ma
face sa pun o astfel de intrebare in acest discurs, caei, daca materia a

fost simpla §i omogena, iar lumea este compusa din substance diferite

si amestecate, este imposibil sa fi, iesit din materie, pentru ca este im-

posibil ca substantele compuse sa-si aiba originea intr-un unic element

simplu ; un element compus presupune un amestec de mai multe ele-

mente simple. Daca, din contra, vei spune ca materia este compusa, tu

vei zice, in tot cazul, ca ea este compusa din elementele simple. Si daca

ea a fost compusa din elemente simple, a fost o zi in care aceste ele-

mente simple existau prin ele insele. Din combinarea lor s-a constituit

materia. Aceasta inseamna ca materia a avut un inceput. Daca materia

este compusa si daca orice (corp) compus este alcatuit din elemente

simple, a fost o zi in care materia n-a existat, adica n-a existat inainte

ca elementele simple sa se uneasca. Si daca a fost o zi in care materia

n-a existat, dar n-a fost un timp in care ceea ce este necreat sa nu exis-

te, inseamna ca materia nu este necreata. Au existat mai multe ele-

mente necreate. Nu ti se pare ca nici una ddntre fiin^ele existente nu

este in opozitie cu sine insasi ?

Interlocutorul: Bada.
Ortodoxul: Oare, apa este opusa focului ?

Interlocutorul: Desigur.

Ortodoxul: Dar intunericul fata de lumina, caldura fata de frig,

umezeala fata de uscat ?

Interlocutorul: Asa cred.

Ortodoxul: Prio urmare, daca nimic din ceea ce exista nu se

opune siesi $i totusi in natura se observa opozitie, inseamna ca nu este

vorba de o singura materie, nici macar de partile unei singure materii.

Vreau sa te mai intreb ceva analog : Crezi ca partile unui element nu

se distrug reciproc ?
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Lnsotitorul: Cred.

Ortodoxul: §i c& focul si apa sint parti ale materiei, ca si ce-

lelalte eiemente ?

Insofitorul: Da.

Ortodoxul: Atunci nu \i se pare ca apa nimiceste focul si intu-

nericul esite nirnicdlt de lumina ? Nu se initimpla la fel cu toate celelalte

eiemente care se aseamana cu acestea ?

Insotitorul: Ba da.

Ortodoxul: Prin urmare, daca (in principiu) partile unui ele-

ment nu se nimicesc intre ele, faptul, insa, ca aceste eiemente se distrug

intre ele, ne face sS credem ca nu sint parti ale aceluiasi element, in-

seamna cS nu sint dintr-o singura materie. Dar nici aceste eiemente nu
sint materia pentru cM ndmic din ceea ce exista nu se nimiceste pe sine

insusi, asa cum am vazut in cazul celor contrarii. Nimic, intr-adevar,

nu se opune siesi ; faptul de a se opune lucruri diferite sta in natura

contrariilor. Albul, de exemplu, nu se opune siesi, se spune ca se opune

negrului ; la fel si lumina nu se opune siesi, ci face aceasta fata de in-

tuneric si toate celelalte la fel. Deci, daca ar exista o singura materie,

ea n-ar fi astfel in opozitie cu ea insasi. Aceasta natura a contrariilor

demonstreaza ca materia nu exista (din veci, necreata). Dar, deoarece

cred ca si tu esti dispus sa cercetezi originea raului, socotesc ca este

bine sa incetam a discuta aceasta chestiune a materiei.

XIII

Trebuie sa ajungem sa examinam originea relelor si in mod necesar

sa cercetam de umde van acefea (care domnesc) printre oameni. Sint

forme sau parti ale raului ? DacS vrei sa spui ca sint forme ale aceluia,

se cuvine sa cercetam acestea prin prisma raportului dintre gen si spe-

cie. De exemplu, genul celor insufletite este in specii, adica in oameni

si in cele asemenea lor. Noi zicem ca genul exista prin specii, ca nu este

ceva deosebit, care exista in sine, alaturi de specii, Or, acelasi lucru

trebuie sa afirmam si despre rau. 9i daca este asa ceva, inseamna ca

este ceva creat, pentru ca formele sale sint create, ca de exemplu uci-

derea, adulterul §i celelalte rele asemanatoare. Daca, din contra, vrei

ca aceste rele sa fie parti ale raului, fiindca acelea sint create, trebuie

sa spunem ca si acesta este creat. CSci, despre lucrurile ale caror pSrti

sint create, trebuie sa spunem in mod necesar ca si ele sint create, pen-

tru ca totalitatea este compusa din partile sale. Mai bine zis, totalitatea

nu va exista in absenta partilor, in timp ce partile vor exista, desi tota-

litatea lipseste. Si printre lucrurile care exista nu este nici unul din ale

carui parti una sa fie creata si alta, din contra, necreata, desi as zice c3

1J — Sfintul Grlgorle Taumaturgul
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a fost un timp in care raul a existat fara sa fie intreg, adica inainte ca

Dumnezeu sa fi organizat materia. El devine intreg in momentul cxeatiei

omului de catre Dumnezeu, pentru c& omul este creatorul partilor rau-

lui. Altfel spus, daca raul ar fi fost de la inceput intreg, ar fi insemnat

ca Dumnezeu creatorul este cauza (raului), dar acest lucru nu mi se pare

corect a afirma despre Dumnezeu. Desi tu nu vrei s5 dai nici una dintre

aceste doua explicatii, zicind ca raul este actiunea cuiva rau, declari ca

raul este creat, pentru ca actiunea oricarei fiinte are un inceput. Altfel

nu exista chip sa explici in. oe oonsita raul. Ce alta acpune lea pop aidta

in aiara celei a oamenilor ? CU despre eel ce s&virseste idul, acela nu
este rau piin iiiea sa, ci dupd felul In care isi dirijeaza alegerea, pentru

ca el hotaiaste sa tacd fapte care-i aduc caliticarea de (om) rau. Eu am
doi'edit aoeasta mai inainte in discursul meu.

XIV

Prietene, in legatura cu aceasta problema socotesc ca am vorbit

destul. Cred, insa, ca si tu ai remarcat faptul ca fiecare om are obiceiul

sa condamne cu usurinta pe altul, ca numai examenul minutios al pro-

blemelor duce la formarea convingerilor clare.

Cu permisiunea ta eu am sa-ti mai fac unele intrebari : am sa te

intreb putine lucruri, cu gindul ca adevarul se va descoperi asa mai
deslusit, desigur, farS ca intrebarile melle sa impiedice rationamentele

tale. Daca fiecare dintre noi ia parte egala in discutie adevarul trebuie

sa se descopere asa cum este. Adesea, adevarul, in lipsa unui examen
logic, se ascunde. Astept sa ma intrebi si tu, sa supui rationamentul

meu criticii, pentru ca adevarul sa iasa in eviden^a si sa acceptam ceea

ce se cuvine. Iti spun cu toata sinceritatea : pune-mi intrebari si te rog

cu toata staruinta sa le continui, cfici doresc sa trag din ele un mare fo-

los. O critica precisa ma va face sa ma atasez adevarului nu prin presu-

punere, ci printr-un studiu aprofundat. Hai, prin urmare, sa incepem.

— Tu zlci ca Dumnezeu este bum ?

— Da, zic ca este bun.

— A fi bun inseamna a nu face vreun rau, iar a-1 face inseamna a

fi rau ? Dar raul despre care vorbesti cum il intelegi ? ll identifdei cu

uciderea, adulterul si celelalte crime asemanatoare ? Sau il identifici

cu necazurile pe care dreptatea divina le aplica celor care au avut cu-

rajul sa comita aceste crime, necazuri care seamana cu raul pentru cei

care lie suporta, care in realitate sint pedepse ale raului pe care ei au

indraznit sa-1 saVinseasic& ?

— Daca te referi la prima variants, afla ca eu nu sint de acord ca

Dumnezeu este creatorul acestor fapte rele si mi se pare o nesabuinta a
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le atribui lui Dumnezeu, pentru ca autorii lor sint cei care au hotarit sa

le faca. Daca, insa, te referi la pedepsele care vin de la Dumnezeu pen-

tru faptele rele, atunci nu mai zic ca rationamentul tau este rau, ci ca

este drept, pentru cS eel rau facind cele rele, trebuie sa suporte pe

drept pedeapsa. Despre ceea ce este drept nimeni nu va zice ca este

rau, afara doar de eel care suporta o pedeapsa. Eu zic ca pe drept su-

porta ucigasii pedeapsa impusa de magistral. Desigur, ei nu vor zice

niciodata ca pedeapsa este ceva bun, ci din contra, vor zice ca este

ceva rau, pentru ca este propriu raufacatorilor a socoti dreptatea drept

o nedreptate. Noi nu zicem ca aoest lucru este rau, ba din contra, eu
zic ca este un lucru drept.

In legatura cu cele ce ai zis la inceput, in legatura cu originea re-

lelor am raspuns, deci, ca Dumnezeu nu este autorul lor. Ce {i se pare

acum ca este raul? Este o substanta sau un accident al substantei?

DacS zici ca este o substanta, te inseli, dar daca zici ca este un acci-

dent, eu cred ca asa este.

Interlocutorul: Pentru ca tu vrei acum sa introduci o dis-

tinctie in intrebaxea mea, cum zici ca acest rau este un accident ? Care

este autorul (lui) si de unde vine ? Spune-mi acestea clar

!

Ortodoxul: Ca nici una dintre formele raului nu este o sub-

stanta, am aratat mai inainte in discursul meu si cred ca iti amintesti

ceea ce am spus cind am legat raul de libera alegere a fiecaruia. Dar

pentru ca tu vrei acum sa-ti vorbesc despre rau, daca te inteleg bine,

incepind de la capat, eu am sa-ti expun, pe cit imi este cu putinta, ,re-

zultatul investigatiilor mele.

XV

Mai intii zic ca nu este nimic rau prin natura sa, din contra, un
lucru este rau dupa modul in care este folosit... Adulterul, de exemplu,

desemneaza unele legaturi nepermise intre un barbat si o femeie, insS,

daca cineva are legaturi cu femeia sa pentru a avea eopii, in vederea

perpetuarii neamului, aceste relatii sint ceva bun. Face fapta rea acela

care paraseste relatiile legitime cu sotia sa pentru a murdari un culcus

strain : relatiile sint aceleasi, dar situatia in care au loc nu este defel

aceeasi... Prin urmare, relatiile trupesti privite separat de situatia in

care au loc nu sint ceva rau ; ele devin rele cind situatia le reclama

ca atare. La fel este cu insusirea bunurilor straine : aceasta devine o

fapta buna sau rea dupa felul in care aceste bunuri sint luate. Daca

posesorul vrea sa le imparts semenilor sai, eel ce le ia nu face nimic

rau ; dar daca le ia cineva impotriva vointei posesorului sau pe ascuns,

acela face o fapta rea. (Fapta de) a lua bunurile altuia poate fi, deci,
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considerate in doua feluri : modul de a lua este eel care face sa privim

aceasta fapta ca buna sau rea. Asemenea acestora, §i modul de a adora

fiinta suprema devine bun sau rau, dupa felul in care este savirsit.

Daca adora cineva pe adevaratul Dumnezeu, face o fapta buna, dar,

daca, abandonindu-L pe Dumnezeu, cineva adora pe eel ee nu este

(Dumnezeu) si vrea sa fie dat lemnului si pietrei cultul datorat unei fi-

inte supreme, acela face o fapta rea. Si unul si celalalt vor fi numite

totdeauna cult adus divinitatii, dar felul in care este adus va schimba

natura lui. De asemani, faptul de a face tablouri sau statui nu este un
lucru rau, dar el poate deveni rau prin felul in care este folosita aceasta

arta. Intr-adevar, daca cineva face o sitatuie in forma de om, nu de dra-

gul artei, nici pentru ca in portretul altuia el vrea sa vada imaginea unui

prieten, ci pentru ca vrea sa cinsteasca acest chip si sa-1 invoce ca

Dumnezeu, face o fapta rea. Deci, feluil de a actiona §i intentia celui

ce lucreaza fac din aceasta fapta o fapta rea. Voi trece la altceva. In

privinta fierului, acesta poate fi cind bun, cind rau, dupa modul in care

se foloseste. Cel care nu se serveste bine de el, adica spre folos, de

exemplu, nu face din el plug pentru a ara pamintul sau oricare alt in-

strument folositor care ar putea servi la plantat sau la semanatul se-

mintelor, ci din contra, face sabii si sulije §i cite alte arme nascocite

de oameni pentru a se bate, acela face o fapta rea. Despre acest rau

eu zic ca este savirsit de oameni pentru ca noi cunoastem pe insisi au-

torii armelor, pe aceia care le fac.

XVI

Insotitorul: Pentru ca ai vorbit despre rele si ai voit sa de-

monstrezi cum se masc relele, apol ca oamenii sint autorii lor, as vrea

sa-ti pun din nou o scurta intrebare : In sinea lor gasesc oamenii im-

pulsul de a folosi rau lucrurile, 1-au primit de la Dumnezeu sau este o

alta fiinta care-i impinge spre cele rele ?

Ortodox ul: Nu cred ca Dumnezeu a creat asa pe oameni, din

contra, eu zic ca primul om a fost oreat stapin pe sine, adica liber, si, in

virtutea succesiunii, descendentii ,sai au mostenit o libertate asemana-

toare. Deci, eu afirm ca omul a fost creat liber, dar ca se supune cui

ii place. Dupa parerea mea, in aceasta consta eel mai mare dar pe care

1-a primit de la Dumnezeu.

Toate celelalte finite se supun poruncii divine ca unei necesitafi.

Sa luam ca exemplu cerul : el respects porunca stapinului sau si nu se

deplaseaza niciodatS de la locul desemnat lui ; apoi soarele : el savir-

seste miscarea fixata lui, nu se abate din drumul sau, ci se supune sta-

pinului sau dintr-un fel de necesitate. Pamintul, la fel, este supus legilor
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care i-au fost fixate. In. felul acesta §i celelalte creaturi se supun in mod
necesar creatorului lor. Nici una dintre ele nu poate face altceva decit

lucrarea pentru care a fost creata. Din aceasta cauza, noi nu le laudam

ca se supun stapinului lor si inici una dintre ele nu spera intr-un viitor

mai bun, pentru ca n-a observat, impotriva vointei ei, poruncile. Omul
insa a primit puterea de a-si stapini firea si a se supune cui ii place.

Eu zic ca acest dar i-a fost oferit omului in vederea obtinerii unor da-

ruri si mai mari, anume pentru a se face vrednic sa primeasca din partea

lui Dumnezeu ceva in plus fata de ceea ce are acum. Caci omul — zic

eu — n-a fost facut asa in detrimentul sau, ci in vederea unor daruri

si mai mari. Aceasta este urmarea supunerii sale. Daca ar fi fost creat

asemenea elementelor sau fiintelor care slujesc lui Dumnezeu in vir-

tutea necesitatii, el n-ar fi putut primi rasplata meritata de propria sa

alegere, ci ar fi fost ca un instrument in mina creatorului..., ar fi primit

pentru faptele sale reprosuri pe nedrept, pentru ca in realitate altcineva

ar fi fost autorul lor.

Omul n-ar fi tintit ceva mai bun pentru ca n-ar fi cunoscut nimic

altceva in afara rostului firesc al existentei sale. Prin urmare, eu zic ca

Dumnezeu, vrind sa cinsteasca pe om, d-a inzestrat cu facultatea de a

cunoa§te bunurile superioare si de a putea face ceea ce vrea, apoi 1-a

indemnat sa savirseasca binele fara sa-1 lipseasca de liberul arbitru, ci

numai indicindu-i aceasta cale. Desi a primit indemnul si chiar porunca

lui Dumnezeu sa faca binele, el poate sa faca ceea ce vrea.

La fel cum un parinte isi indeamna fiul sa studieze matematica si

in acest scop ii arata foloaseile ei, dar 11 ilasa pe acesta sa hotarasca

daca o studiaza sau nu, la fel cred ca procedeaza si Dumnezeu indem-

nind pe om sa se supuna poruncilor Sale, dar nu-1 lipseste de puterea

de a hotari singur in aceasta privin^a. Dealtfel, insusi faptul ca Dumne-

zeu indeamna, presupune ca vointa si puterea omului n-au fost supri-

mate. Apoi, daca Dumnezeu da o porunca, face acest lucru pentru ca

omul sa se bucure de bunuri superioare ; aceasta este urmarea supu-

nerii sale la porunca divina. Prin urmare, Dumnezeu nu porunceste de

dragul de a suprima puterea pe care i-a dat-o omului, ci pentru a-1 darui

dupa aceea, pe drept, cu ceva mai bun, acest dar venind ca o recom-

pensa. pentru supunerea sa fata de Dumnezeu, pentru ca omul s-a su-

pus atunci cind putea sa nu se supuna.

Pentru ca Dumnezeu n-a facut darul Sau — ce consta in nestrica-

ciunea vesnica — intr-un chip arbitrar. Daca acela care primea acest

dar nu ar fi avut atit posibilitatea de a se supune poruncii lui Dumnezeu,

oit si pe aceea de a nu i se supune, darul divin nu ar mai fi fost facut
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corect, pentru ca n-ar mai fi fost rasplatit un merit. Ce deosebire ar mai

fi intre fapte daca omul n-ar avea posibilitatea sa faca atit binele, cit

si raul ?

XVII

Eu zic ca omul s-a nascut liber, ca raul n-a preexistat si ca omul

n-a primit de la acesta puterea de a savirsi cele rele. Omul a avut de

la inceput puterea de a se supune sau nu voii lui Dumnezeu. Aceasta

putere se numea liberul arbitru. Cum s-a nascut raul ? Odata cieat, omul
a primit de la Dumnezeu anumite poiunci, pe care neimplinindu-le, a sa-

vir$it raul. Deci, raul a inceput odata cu nesupunerea fata, de poruncile

divine. Nu se poate spune ca el a existat dintotdeauna, pentru ca acela

care 1-a savirsit are inceput. Vrei sa stii unde se vorbeste de aceasta

nesupunere ? Despre ea se vorbeste clar in Sfinta Scriptura. Apoi eu zic

ca omul n-a fost inclinat de la inceput spre asa ceva ; sfatuit de cineva,

el a ajuns la aceasta nesupunere. Altfel, nu s-ar fi aratat nesupus, pentru

ca de aceasta inclinare era straina natura sa. Deci, omul a fost inva|at

de cineva sa nu se supuna voii lui Dumnezeu si sa faca raul, pentru ca

raul echivaleaza cu nesupunerea fata de voia divina.

Cel ce 1-a invatat aceasta a fost Balaurul, pe care 1-a creat tot Dum-
nezeu. El 1-a invatat pe om raul pentru ca a vrut sa-1 indeparteze de Cel

Prea Inalt. $i daca vrei sa stii cauza acestei actiuni, (aceasta) este invidia

fata de om. Daca vrei sa afli de unde vine aceasta invidie, afla ca ea vine

de la faptul ca el nu s-a bucurat de aceeasi cinste ca si omul, ca omul
singur a fost facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Iar daca

zici ca prin aceasta Dumnezeu s-a facut autorul raului, nu ai deloc drep-

tate, pentru ca daca ar fi luat ceva din bunurile aceluia si ar fi dat omu-
lui, atunci cu adevarat Dumnezeu ar fi fost raspunzator de rau ; dar daca

1-a lasat pe acela precum era si 1-a facut pe om precum a voit, vinovat

este pizmasul. Daca cineva, avind doi sclavi, tine pe unul in starea de

sclavie, iar pe altul il ridica in starea de fiu adoptiv, apoi primul dintre

sclavi, devenind pizmas, il ucide pe cel care a fost astfel cinstit de sta-

pinul sau, oare, va fi stapinul vinovat de aceasta fapta rea, el care n-a

luat nimic de da acela si n-a dat nimic acestuia de la acela ?

XVIII

Tu ma vei intreba : de unde vine ca sarpele, care se numeste diavol,

daca nu era rau, cunostea raul ? lata la aceasta intrebare un raspuns

bun : diavolul a cunoscut din oprelistea formulata de Dumnezeu ca este

rea nesupunerea, de aceea a impins si pe om la aceasta.

Sa presupunem ca exista un om dusmanos care-si ascunde planu-

ril-e, care vrea sS raspindeasca in ascuns rSul, dar nu cunoaste in ce
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fel isi va realiza intentiile sale. El va afla cS un medic i-a facut cunoscut

prietenuluisSu — eel caruia acest dusman voia sa-i faca rau — mijlo-

cul care ii va permite sa se bucure de o san&tate deplin2, prescriindu-i

pentru un timp sS consume anumite ailimente si sa se abtina de la altele.

Si indata ce acest dusman ia cunostinta de aceasta recomandare, se

apropie de el aratindu-i-se prieten, calomniaza pe medic zicindu-i ca

acela a poruncit ceva ce vatSma si-1 sfatuieste sS faca contrariul a ceea

ce a prescris medicul. Astfel, imprimindu-i incredere, pregSteste paguba
acelui om. El nu cunostea mai ilnainite modul de a face rauil, ci 1-a inspi-

rat pentru aceasta porunca medicului. In aceeasi situatie trebuie sa cre-

dem ca a fost si diavolul : el a fost la inceput pizmas, dar nu cunostea

modul de a face raul, pentru ca la inceput nu era nici un rau de la care

sa se inspire. A aflat, insa, ca Dumnezeu a dat omului o porunca ce-i

interzicea sa manince roadeixe unui anumit pom si ca, in eventualitatea

ca acesta nu ascuita die porunca, avea sa moara. Eu cred ca aceasta po-

runca a fost data fie pentru ca pomul nu era de folos omului, fie pentru

ca aceasta planta era otravitoare si aducatoare de moarte, asa cum s-a

si intimplat. Pornind de la aceasta opreliste, el a convins pe oameni sa

calce porunca lui Dumnezeu. El nu stia inca unde era raul in aceasta

fapta, dar cind a auzit pe Dumnezeu mustrind pe om pentru ca a calcat

porunca Sa si cind a vazut ca acesta este pedepsiit, atunci el a invatat ce

este raul, care nu vine dintr-o substanta anterioara, ci e o urmare a

oprelistii divine.

Noi nu adresam reprosuri unui medic pentru ca a spus in ce fel

putea un om sa se faca sanatos, pentru ca dusmanul celui bolnav nu

stia mai dinainte in ce fel ii va fi posibil sa vatame pe acesta, dar a in-

vatat ceea ce dorea din avertismentul medicului, caci nu se cuvenea

ca medicul sa ascunda remediul nimerit. Poate ca dusmanul si fara su-

gestiile medicului ar fi facut acest indemn rau si omul si fara oprelistea

divina ar fi fost amagit. Noi zicem ca desi diavdlul era dusman al omu-

lui, nu avea inca cunostinta raului
;
el a deprins aceasta din porunca si

amenintarea lui Dumnezeu, care a avertizat pe om ca daca va minca

din acest pom, impotriva vointei Sale, el va fi pedepsit cu moartea. Daca

Dumnezeu n-ar fi avertizat pe om dinainte ca nu vrea sa manince din

acest pom, poate ca el ar fi mincat numaidecit din acesta si fara cu-

nostinta de cauza ar fi murit, fie pentru ca el nu era inca in stare sa

suporte fructul acestui pom — cum un copil inca hranit cu lapte nu

poate minca alimente tari — fie pentru ca luind din fructul acestui

pom impotriva vointei lui Dumnezeu, planurile diavolului s-ar fi realizat

si acesta n-ar fi putut fi condamnat pentru dusmanie,
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Prin urmare, am zis ca raul isi are originea in invidie §i cS invidia

a fost cauzata de cinstea superioara de care omul a fost invrednicit de

Dumnezeu. Rauil conista in nesupunerea, in calcarea poruncli lui Dum-
nezeu de cStre om. Adesea, desi fapta facuta nu este prin natura ei rea,

fiindca Dumnezeu nu vrea sa fie facuta, ea devine rea. Cindva, Dum-
nezeu a poruncit poporului de demult sa intre in pamintul fagaduintei,

iar acesta nu s-a supus poruncii divine si n-a vrut sa se bucure de pro-

misiune ; mai tirziu, cind Dumnezeu i-a interzis intrarea in acest p&-

mint, intrind acolo impotriva vointei divine, el a suportat o pedeapsa

dreaptS. De aceea, zicem noi, daca acest fapt nu este r&u pTin natura sa,

devine rau daca Dumnezeu nu vrea sa se intimple si opreste pe oameni

sa-1 faca. Apoi, trebuie spus ca nesupunerea fata de Dumnezeu este

ceva rau, pentru ca el a fost creat de Dumnezeu cu ratiune. lata de ce

eu zic ca el a fost pedepsit pe drept, pentru ca odata creat cu ratiune de

catre Dumnezeu si cunoscind ca raul consta in nesupunere fata de voia

lui Dumnezeu, el a indraznit sa-1 faca. Eu zic ca nesupunerea este rau

;

n-am zils ins a ca diavolul a avut in cunoaisterea sa un element deja

existent, ci ca el a voit sa se intimple ceva dintre faptele accidentale.

Eu zic, de asemenea, ca si omul este pedepsit pe drept pentru ceea

ce a facut, caci din propria sa vointa el afla sau nu ceea ce vrea, caci

el are facultatea de a voi si de a nu voi. Urmeaza ca el poate sa faca

ceea ce vrea.

XIX

Prietene, pentru ca tu zici ca Dumnezeu nu este creatorul raului

si cS, din contra, raul este facut sub ihfluenta diavolului, de oamenii

care-1 urmeaza si care s-au supus vointei lui, motiv pentru care — zici

tu — ei vor fi pedepsiti pe drept, dat fiind ca putind sa respiniga voia dia-

volului, ei nu voiesc aceasta, te intreb despre el, adica despre diavolul

insusi : asa 1-a creat Dumnezeu sau in timp ce nu era asa la inceput,

el insusi s-a indreptat spre rau ? Daca a fost facut asa de voia lui Dum-
nezeu, nu se cuvenea sa fie pedepsit, pentru ca se comporta dupa na-

tura sa, asa cum o crease Dumnezeu. Caci numai cei care lucreaza

impotriva vointei divine — noi zicem ca pe buna dreptate — numai

aceia sint condamnati pentru ca ei n-au ramas asa cum Dumnezeu voise

ca sa fie. Cind cineva a fost creat bun de Dumnezeu si dupa ce a para-

sit binele sd-a indreptat vointa sa cMtre rau, el a fost atunci pedepsit pe

drept din cauza a ceea ce a indraznit sa faca. Despre faptul ca diavolul

n-a fost creat asa de Dumnezeu, eu am spus acest lucru mai sus, cind

am zis ca invidia a fost pentru el cauza unei astfel de alegeri. Fiindca

tu ma rogi sa vorbesc, eu incep iarasi discursul meu. Eu zic ca diavolul

n-a fost prin natura sa o fiinta necredincioasa lui Dumnezeu, ci o putere
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oarecare in serviciul binelui. Insa clnd a inceput sa invidieze, el a de-

venit diavol, din propria sa alegere ; incetind s8 se mai supuna lui Dum-
nezeu, el a inceput sa fie nesupus si sa invete ceea ce este impotriva lui

Dumnezeu. OdatS ce a parasit binele, el a devenit — sS zicem asa — un
revoltat impotriva lui Dumnezeu. Eu gasesc un argument in favoarea

mea, a mea — a celui ce vorbesc asa, intr-un cuvint stint care il nu-

meste dezertor si sarpe : «La porunca el a ucis pe sarpele revoltat»

(Isaia 27, 1). Cu adevSrat, Cuvintul lui Dumnezeu a ucis pe diavol, prin

faptul ca a dat oamenilor, creaturilor paminte^ti, puterea de a-i calca

in picioare. Sfinta Scriptura nu 1-ar fi numit revoiltat daca ar fi ra^mas

asa cum fusese creat de Dumnezeu, daca n-ar fi trecut la ceea ce nu
era, dupa ce a abandonat ceea ce era. Numele de revoltat arata ca el nu
este acum acelasi lucru cu ceea ce era mai inainte. Prin aceasta se

vede, de asemenea, ca el nu este necreat, caci, daca ar fi fost necreat,

n-ar fi cazut din propria sa natura. Admitind ca acest lucru a fost po-

sibil, pentru ca diavolul este acum rau, trebuie totusi sa spunem ca a

fost altadata un timp in oare diavolul nu era rau si, prin urmare, ca raUl

apare ca nefiind o substanta, caci aceeasi natura (substanta) avind me-

nirea sa persevereze in ceva, nu este cind buna, cind rea.

Daca diavolul altfel a fost creat de Dumnezeu si din proprie initia-

tiva el s-a intors de la bine spre rau, adica de la supunere la nesupunere,

spunje-mi : oare, Dumnezeu a stiut ca el va deveni asa sau nu ? Daca a

stmt acest lucru dinainte, ce vina avea sa aiba diavolul? Iar daca n-a

stiut ca diavolul se va indeparta de ceea ce este bine, Dumnezeu avea

sa fie socotit responsabil pentru aceasta si, mai mult dectit atit, avea sa

fie socotit inferior ghicitorilor paginilor.

Cred ca nu este potrivit sa zicem ca Dumnezeu ignora ceva, pentru

ca acest lucru este strain naturii divine. Dar de aici isi pina a-L face res-

ponsabil de rau, pentru ca, cunoscind viitorul, a creat pe diavol, mi se

pare un lucru imposibil. lata ratiunea pentru care Dumnezeu, cunoscind

dinainte viitorul, 1-a creat pe diavol. Dumnezeu, fiinta buna, n-a voit ca

puterea si binefacerile Sale sa ramina ascunse. El a stiut mai dinainte ca

diavolul va face rau, ca va face pe oameni sa pacatuiasca ,si sa incalce

poruncile Sale, pentru ca aceistia fusesera inzestrati cu libertatea de ale-

gere. De aceea, 1-a creat pe diavol, pentru a face mai tirziu cunoscuta

oamenilor multimea bunatatii Sale, pentru ca ei, cei amagiti, sa fie da-

ruiti cu «iertarea greselilor anterioare» (Rom. 3, 25) si sa nu staruie in

rau pentru totdeauna, ca pedeapsa a faptului ca nu L-au ascultat si s-au

supus sdlavului creat.

lata de ce, zic eu, desi a stiut foarte bine ca va deveni a^a, Dumne-
zeu a creat pe diavol pentru a arata oamenilor bunatatea Sa. Caci daca
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n-ar fi existat raul, nu s-ar fi apreciat valoarea binelui si liberal arbitru

ar fi fost luat omului, iar acesta n-ar fi stmt decit sa slujeasca in supu-

nere. Sfirsitul tuturor oamenilor ar fi fost acelasi pentru toti, pentru cS

ei n-ar mai fi deliberat in mod diferit si eel care este astazi rau ar fi pre-

tins acelasi dar.

XX

— Ei bine, daca
-

pentru a face cunoscuta bun&tatea naturii Sale si ier-

tarea p5catelor, Dumnezeu, Care stia c& diavolul va deveni ran, a fScut

ca diavolul sa vinS pe lume, de ce dupa ce diavolul s-a arStat a fi rSu

si bunatatea lui Dumnezeu a fost cunoscuta de oameni, nu 1-a ucis ime-

diat, pentru ca multi oameni sa nu moara ?

— N-a fost ceva imposibil pentru Dumnezeu sa nimiceasca pe dia-

vol, rai'ri nu s-a bucurat Dumnezeu de moartea oamenilor, pentru ca, zio

eu, natura Sa nu permite asa ceva. Dar, Dumnezeu n-ar fi facut nimio

deosebit daca ar fi nimicit El Insusi pe diavol, o creatura mediocra, gata

oricind sa fie adusa la neexistenta. Apoi, aceasta binefacere a lui Dum-
nezeu n-ar fi fost cunoscuta de oameni dupa aceea, dacS 1-ar fi ucis

pe diavol de da inceput. Orice om, neavind in sine insusi dovada imper-

fectiunii sale, s-ar fi considerait bun :si s-ar fi crezut, intr-un anume fel,

rivall ai lui Dumnezeu, egal cu El. De aceea, existen^a diavolului nu 1-a

nelinistit pentru ca to^i oamenii trebuiau sa cunoasca Binele. Apoi, ei

insisi au triumfat asupra lui, ei care fusesera altadata invinsi de el. A
avut loc un fapt mare si minunat, ca un om credincios lui Dumnezeu, in-

vatind regulile luptei de la Dumnezeu Insusi, 1-a invins pe diavol. Un
profesor, dup5 ce observa cu toata atentia greselile elevilor sai si dupa

ce i-a inva^at toate regulile luptei ce le-ar permite sa se mSsoare cu ri-

valii lor, ii trimite in palestra pentru a se lupta cu acestia. Le arata mo-

dul de a obtine victoria si de a lupta pentru ea, le porunceste sa nu se

ingrijeasca nici de viata lor, pentru a nu se retrage acoperiti de rusine.

Cel care pazeste cu sfintenie poruncile si lectiile profesorului, care due

la victorie, triumfa asupra dusmanului sau. Purtind vesel coroana, el

vine spre profesorul sau pentru a-i arata dovada muncii sale, victoria

repurtata asupra dusmanului. Batut si invins, el este pe buna drepta'te

acoperit de rusine, pentru ca n-a suportat rigorile luptei. Astfel, cred ca

si Dumnezeu, dupa ce a invatat pe oameni prin poruncile Sale cum sa

se lupte cu dusmanul lor, lauda pe invingator pentru ca n-a dat de rusine

invataturile bunului sau profesor ; dar, daca vreunul se bate cu dia-

volul neluind aminte la poruncile lui Dumnezeu, la metoda care duce la

victorie, acela este numaidecit pus la pamint. Un astfel de om este con-

damnat pentru ca n-a facut aceleasi eforturi ca si semenul sau.
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De aceea, am zis, diavolul a fost lasat in lume ca sa se lupte cu uce-

nicii lui Dumnezeu, intocmai ca intr-o palestra. Invins de ei, el cade pen-

tru ca si slava vechii sale victorii sa fie nimicita acum de catre oameni.

Caci el este calcat acum de noi in picioare si intins mort, invins de spe-

ranfa dupa mai bine. Dar aici sa terminam discutia asupra problemei

raului.

XXI

— Eu vreau sa revenim asupra problemei materiei §i te rog sa re-

luam discutia in legatura cu acest subiect ; arata-mi de ce ea exista

acum, atunci cind ea nu exista mai inainte. Caci, daca materia n-a coexis-

tat cu Dumnezeu, de ce Dumnezeu a inceput sa aduca lumea la exisitenta. ?

— A da seama in legatura cu vointa divina, ni se pare un lucru im-

posibil si de prisos pentru om, dat fiind ca nu putem spune nici care

sint gindurifle celui mai apropiat semen al nostru. Dar, pentru ca Domnul
universului a aratat atita dragoste fata de oameni, pe care o vedem la

tot pasul, vol marturisi deschis ceea ce cred ca stiu. Eu zic ca Dumnezeu
a avut motive care L-au facut sa. creeze lumea ; mai intii, pentru ea El nu
trebuia sa lase inactiva puterea Sa ; in al doilea rind, pentru ca nu se

cuvenea ca natura Sa, buna dupa fire, sa ramina fara folos ; si multe alte

motive. Astfel, daca cineva, cunoscind tainele muzicii, ale medicinei sau

ale arhitecturii nu le concretizeaza in fapta, pare ca le define in zadar

;

nu se bucura nici el de ceea ce cunoaste, nici altora nu le face cunoscute

aptitudinile sale. Este asemenea celui ce nu stie nici ilucrurile elemen-

tare, din moment ce stiinta lui ramine inactiva, caci prin exercitiu se fao

cunoscute cunostintele cuiva si vin, sa zicem asa, la existenta. La fel se

intimpla si cu cineva care este bun : neavind cui sa faca bine, in zadar

este bun. Bunatatea naturii sale este una din calitatile care privesc pe
semenul sau ; daca nu exista nimeni pe care sa-1 serveasca aceasta bu-

natate, aceasta nu va mai fi bunatate, ascunsa fiind in eel care o poseda,

care o cunoaste singur, pentru ca absolut nimeni n-are nevoie de ea.

Dar, daca exista persoane carora sa poata face un serviciu, atunci

numaidecit eel daruit cu o astfel de natura o poate manifesta. Acelasi

lucru trebuie spus si despre Dumnezeu. Avind toata cunostinta, dar ne-

creind nimic, ar fi parut ca in zadar are aceasta stiinta, dat fiind ca n-ar

fi fost nimeni caruia sa arate ca o are.

lata de ce, zic eu, a facut lucrarea Sa : a voit sa-si manifeste stiinta

Sa in lucrarile Sale, caci stiinta singura, fara a se arata in lucrari, ax fi

fost de prisos pentru Dumnezeu. A ramine astfel ar fi fost f3ra folos mai

intii pentru El. Este nefolositoare o putere nepusa in aplioare si o bu-

natate in lipsa unor fiinte care sS aiba nevoie de ea. De aceea, bun fiind,
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Bl a creat fiintele care nu existau. Mai iintii, El a voiit sa-si arate buna-

tatea Sa (este propriu maturii prea bune de a da nastere la ceea ce n-a

existat niciodata) si apoi El a manifestat-o si prin promisiunea bunurilor

superioare, pe care le-a oferit celor pe care i-a creat.

El nu le-a dat doar existenta, ci si bucuria bunurilor superioare, ara-

tindu-si in felul acesta bunatatea care este in El. El se arata a fi bun
tocmai pentru ca exista fiinte care au nevoie de Bl. Daca Dumnezeu n-ar

fi creat lumea, Dumnezeu ar fi fost necunoscut, pentru ca n-ar fi existat

fiintele care sa-L cunoasca. De aceea, voind sa se faca. cunoscut si dorind

sa arate ca El exists, a creat lumea. Restul universului, eu zic ca a fost

creat pentru om, pentru a-i furniza ceea ce-i era necesar (si omul pentru

Dumnezeu Insusi, pentru a slavi pe stapinul sau si a raspindi peste ce-

lelalte creaturi binele primit de la Dumnezeu. Eu zic ca inainte ca Dum-
nezeu sa creeze aceasta lume, se delecta contemplind lucrurile pe care

avea sa le faca, pentru ca n-a fost niciodata nelucrator, ci a lucrat cu

cugetul, reprezentindu-si frumusetea lucrarilor Sale).

Stiinta pe care Dumnezeu o poseda nu I-a fost niciodaJta kiutila, ci

a pus-o in aplicare de la inceput. De asemenea, Bl n-a voit ca bunatatea

sa ramina restrinsa doar la Bl, la stare de hotarire, ci ca aceasta hota-

rire sa treaca in fapta.

De aceea, voind sa arate si sa faca cunoscute insusirille Sale, natura

si puterea Sa, El a creat pe om, care de asemenea a putut sa ajungS la

oarecare intelegere a bunatatii divine.

Prin urmare, nu zice, omule, ca exista ceva de la sine, deodata cu

Dumnezeu ; nu cauta sa-L despoi de eel mai mare atribut al puterii Sale,

aeela ca El a adus la existenta toate fiinteile. Ele nu erau mai inainte si

ele n-au o existenta fara inceput. De ce vrei ca Dumnezeu sa fie doar un
modelator ? De ce sa contestam darul Sau si sa zicem ca doar a modelat
materia si n-a adus-o la existenta ? N-a fost nimic care sa existe deodata

cu Dumnezeu si nici n-a fost un loc de unde luind-o, a modelat-o. El nu
este doar creatorul formelor si El n-a amestecat deloc substanja Sa cu

alta substanta, caci El Insusi este si creatorul tuturor substantelor. lata

ce trebuie sa zica omul. Astfel de explicatii trebuie sa dea. Sa laude pe

Dumnezeu precum El Insusi vrea, caci eu nu vreau sa aud explicatii ne-

legiuite.
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Se intimpla adesea ca unii oameni, trecind de la un trai bun la altul

rau, sa fie scandalizati de schimbariile vietii. $i nu numai atit: atasati

fiind celor trecatoare $i deodata fiind lipsiti de ele — neinviitati sa se

multumeasca cu putin — ca niste nemintosi, defaimeaza Providenta.

Eu, insa, zic ca noi, oamenii, care am fost invrednici|i sa stapinim

peste creaturile (lui Dumnezeu), pentru noi facute, sa nu ne aratam mai
mici decit acestea. Sa nu ne mindrim (atunci cind sintem bogati) cu

multimea bogStiei, nici sa inu ne pierdem rabdarea atunci cind sintem

lipsiti de ea, pentru ca este absurd sa devenim robi ai lucrurilor peste

care am fost pusi sa stapinim. Intr-adevar, pentru cei bogati aceste lu-

cruri prea mici si fara importanta inseamina totml ; insa pentru cei sa-

raci, care, de dragul cumpatarii, nu pun nici un pret pe acestea, a avea

aceste bunuri trecatoare inseamna a nu avea nimic. Dar a gindi ca

ace$tia din urma este propriu numai celor superiori. Chiar daca averea

ar aduce vreun folos trecator, chiar $i atunci (ata$indu-se ei) omul ar

fi lipsit de scuze. Iar daca averea nu aduce nici un folos — si cum ar

putea sa se intimple una ca asta impotriva cuvintului lui Dumnezeu ?

— atunci, cei care nu se multumesc cu ceea ce li s-a dat se arata. fara

de minte si se afunda intr-un mare rau. Unii ca acestia vor primi pe-

deapsa neascultarii de la Dumnezeu, vor fi loviti de acea pedeapsa ce

aduce multa parere de rau. Nestatornicia vietii si schimbabilitatea sta-

rii omului sint incompatibile cu (acumularea) averillor. Pe unele din a-

ceste schimbari le deducem, pe alteile le vedem la cei ce le suporta. (In

viata) are loc un imens periplu, o mare schimbare de la ceva la altceva,

de la mai mic ila mai mare, de la ceva superior la ceva inferior... datorita

unei legi implacabile careia capul trebuie sa i se piece. Ascultarea

noastra (de aceasta lege) este de buna voie, stiind ca in caz contrar,

vom primi pedeapsa cea grea a neascultarii.

II

Cei care se impotriveste voii lui Dumnezeu se face vinovat sa fie

dat prada mortii celei vesnice. Daca marinarul asculta de capitan, os-

17 — Sfintul Grigorie Taumaturgul
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teanul de conducator, taurul se apleaca sub jug, calul se lasa strunit

(de friu) si, intr-un cuvint, toate animalele au ca lege fireascS asculta-

rea de stapinul lor, cu atit mai mult omul, care este superior tuturor,

care s-a invrednicit sa aiba stapin pe Dumnezeu, cum sa nu-I impli-

neasca voia ? Intr-adevar, noi, desi (chemati la demnitatea) de oameni,

fiind sub influenta lutului, sintem incintati de cele ce ne inconjoara si

credem despre acestea ca sint bune. Ne bucuram de toate acestea si

speram ca din ele vom avea folos.

Dumnezeu, ins a, Care ne-a facut dupa cum a voit El, nu vrea ca

omul sa fie robul placerilor, pentru ca sfirsitul acestora este moartea.

$i pe buna dreptate, imbuibarea slabeste pe om, hrana prea multa il

face neputincios si incapabil sa asculte de porunca lui Dumnezeu.

Ill

Din contra, fiind supus la eforturi, trupul devine mai tare, mai pu-

ternic, iar sufletul supus incercarilor vie^ii devine mai viguros. De a-

ceea, a voit Dumnezeu ca prin astfel de incercSri sa pregateasca spiri-

tul omenesc sa tinda catre cele inalte si vredmice de dorit. Pentru ca,

pe cit de bine este sa se infrupte cineva neincetat de cele bune, dupa ce

a trecut pentru scurt timp prin cele rele, pe atit de rau este sa ajunga

cineva la chinuri nesfirsite, dupa ce, scurt timp, a trait in huzur. Toata

lumea stie ca placerea aduce intristare si imbuibarea aduce vatamare
(si invers). Astfel, instructia este o povara pentru copii, insa dupa tru-

da, pe parcurs, se arata roadele. La fel stau lucrurile cu cei ce suporta

lipsuri. Neavind aici cele necesare (vietii) ei vor primi bunurile cele

vesnice. La fel stau lucrurile cu cei bolnavi : ei nu-si trateaza trupurile

in speranta unei insanatosiri iminente, ci a unei insanatosiri viitoare ;

cu aceasta speranta accepts de buna voie durerile. La fel stau lucrurile

cu atlefii : ei isi obisnuiesc trupul cu oboseala, suferinta §i masa sara-

cacioasa inca din tinerete, in speranta ca eforturile lor vor fi incunu-

nate cindva de succes. Aceste lucruri mici se intimpla pretutindeni si

to^i ie observa ; ele tin de insasi structura vietii. Nu asa stau lucrurile

cu foloaseie viitoare si nevazute, care vor urma incercarilor. Intrucit

nu au loc in prezent, nu sint acceptate prin credinta de toti oamenii.

Noi, insa, care credem in (cuvintul) Celui ce cunoaste totul, stim ca vor

avea loc. $tim, de asemenea, ca lucrul care ii place Lui, noua ne este

folositor. Ca schimbarile aduse de viata sint spre folosul nostru, ca

viata noastra schimbindu-se in bogatie sau saracle va schimba si tre-

buintele. Ca daca unii reusesc sa-si pastreze oarecum neschimbata ago-

niseala, in curind devin ca si ceilalti dupa ce pleaca de aici. Ca numai

cei care au ascuns cele pamintesti in cer au acolo un alt fel de viata.
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IV

Sa vorbim acum despre o alta lege, ca sa ctiu se supere de schimba-

rile viejii cei decazuti. Pentru ca si aceasta lege se cuvine s-o auzim.

Deci, ce ramine vesnic din toate acestea ? Nu vezi cum se schimba ano-

timpurile si cit de diferite slant zilele lor ? Unora iarna li se pare insu-

portabila, atmosfera ei mohorita, apasatoare, insa ea este necesara

(pentru perpetuarea) vietii. Pentru ca ea umezeste si hraneste pamintul

care, mingiiat de zefirul (primaverii), rodeste pentru oameni tot felul de

fructe. Pe unii ii tulbura vapaia soarelui, care ne coace holdele ; pe a'l-

tii ii tulbura ploaia torentiala, care adapa pamintul. Dar, trecind vara,

inainte ca iarna sa vina, vine toamna, care este un amestec din acestea

doua. Ea este potrivita pentru culegerea fructeilor. (Acum) se schimba

atit starea soarelui, cit si a aerului.

Priveste, omule, la luna, cum descreiste din ce in ce 'Si cum iarasi

se implineste. Sa privim la steleile cu care cerul este incununat, la mis-

carile lor care au un anome rost ; vom vedea ca formeaza configuratii

deosebite si ca, asa cum se zice, numai cerul pe cer nu se misca. Dar
nici acela nu este nemiscat, pentru ca se invirte in jurul axului sau, in

mijlocul cercului care ill inconjoara. Despre eil, insa, se spune ca sta pe

loc pentru ca nu participa la miscarea celordalte astre. Sa privim la iz-

voare : ele soot multa apa, iar aceasta nu sta pe loc, ea curge si, ames-

tecindu-se cu alta, da nastere la riuri multe si mari.

V
Aceste schimbari sint operate de natura. De aceea tu, omule, fie

ca esti bogat sau sarac, sdlav sau rege, sa nu crezi ca ramii neschimbat.

la aminte la toate acestea si vei intelege mai bine soarta multora. Prin-

tre oameni vei vedea multe schimbari. Vei vedea pe unii ridicindu-se

din umilinta, iar pe altii cazind din demnitate. Pentru ca asa este viata

noastra si pentru ca. asa vrea divinitatea cu fieoare dintre noi si se

cade ca noi sa nu i ne opunem, ci s-o urmam si sa i ne supunem.

Tu, omule, faptura si chipul lui Dumnezeu, nu te supara si sa nu
socotesti grea porunca, pentru ca sa nu fii pedepsit pentru neascultare.

(Intr-adevar) Dumnezeu pedepseste din iubire : pe unii ii pedepseste

pentru ca deja au gresit, pe all|ii oa sa nu greseasca. Apropiindu-te acum
de mare, nu te teme de amenintarea ei. Pentru ca isi aici gasesti urmele

(prezentei) lui Dumnezeu. Pe acestea sa le urmezi fara frica, (fie ca

mergi) pe apa si (e^ti impins) de vint, fie prin padure, incredintat fiind

ca te afli pe drumul eel bun. Cei care aud si transmit (vestea) nimicirii

imparatiei incearca mare tristete. Pentru ca, dupa ce au incercat pla-
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cerea bucuriei (sint pusi in situatia) de a incerca o mare intristare. Si

fiindca nu fara voia lui Dumnezeu se intimpla acestea, se cuvine sa la-

sam la o parte parerea de rau si sa cautam cauza celor intimplate, pen-

tru ca acest fapt care vine de la El sa. fie bine inteies. Acela care vrea sa

Stie va afla ca aceasta este voia lui Dumnezeu isi ca acelea pe care le

indura credinciosii sint ingaduite de El.

VI

De aceea, trebuie sa recunosti, omule, ca nu lucrul eel vesnic poate

sa-ti fie rapit, ci eel incredintat temporar spre folosire, care nu-ti apar-

tine. Cei care privesc lucrurile prezente ca pe unele care nu se tree, nu
ie vor mosteni nici pe acestea, nici pe cele viitoare ; ca unele ii vor fi

rapite, si pe celelalte nu le va primi. Cele de aici se tree ca o umbra,

pe cind cele de dincolo ramin in veac. Trainicia unui lucru se recu-

noaste din cele ce se intimpla cu el. Daca nu piere inseamna ca este

vesnic, iar daca piere inseamna ca este trecator. Or, poate fi vesnic

ceea ce apare ca un vis in ceas de noapte si dispare la ivirea zilei ? Asa-

zisele bunuri de aici sint doar imaginea celor adevarate. Ele stralucesc

putin, apoi se tree si numai «Cuvintul Domnului ramine in veac». Pen-

tru ca «imparatia nu este impartita» si de aceea si in cazul acesta tre-

buie sa se plineasca Cuvintul lui Dumnezeu. Sa lasam purpura (bogatia

trecatoare), pentru ca ea nu va potoli (dincolo) setea sufletului si sa

plecam cu hambarul plin de fructele cele netrecatoare, care nu para-

sesc sufletufl. Pentru ca «nu avem nici un folos daca am cistigat lumea,

iar sufletul 1-am pierdut». Sa fim cumpatati la masa si sa ne multumim
cu cele necesare, ca nu cumva devenind bogati sa uitam de Dumnezeu.

VII

Acestea sint sfaturile lui Dumnezeu. Conform cu aceste sfaturi si-a

dus viata Domnul nostra Iisus Hristos. la aminte ca El desi era pretu-

tindeni, in eer si pe pamint, n-a ramas in acea stare, ci, de dragul min-

tuirii (oamenilor) a venit (intre oameni) aratind primul ca trebuie dusa

o viata demna si folositoare. S-a instrainat de Dumnezeu, a imbracat

firea oamenilor si a trait printre cei saraci. Pe acestia i-a fericit §i aces-

tora le-a promis imparatia cerurilor, acea adevarata si netrecatoare im-

paratie. Celor bogati le-a spus ca atasindu-se de aceste bunuri treca-

toare si-au primit plata si ca vor fi lipsiti de oele vesnice. Noi, insa,

avem gindul atintit la cele viitoare, care nu se tree si pe care nimeni nu

mi le va lua. Pretinselor bunuri de aici sa nu le dam atentie, asa cum
nioi Domnul, sitapinul lor eel adevarat, nu le-a dat. Desi El le-a creat,
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le-a lasat in stapinirea duhului celui rau §i a oamenilor care iubesc pe

cele trecatoare. Sa nu Jinem ila aeestea. Stim cui apartin acum si ca

acela le va da cui vrea. Ca le da celor ce cred ca-i apartin, care il con-

siders stapin si i se inchina.

Daca vrem sa ascultam de Dumnezeu, se cuvine sa nu apucam pe

«cailea cea laTga», perutru -ca este «ealea mortii», ci pe «caiLea cea sitrimta

si anevoioasa», pentru ca este «calea vietii».

Ji-a fost luata averea ? Vei avea cistig din saracie. In locul acestei

averi vei primi (dincolo) bunuri mult mai mari. As zice ca nici macar
nu ti s-a iluat averea, ci ca, fiind pe'ntru scurt tiinp lipsit de ea, o vei

avea in veci.

VIII

la aminte la acel oni sfint care a vestit venirea Mintuitoruilui. El a

venit in lume, dar a zabovit putin in ea si abia ca a luat seama la cele

de aici. S-a hranit cu «lacuste si cu miere salbatica» si s-a imbracat in

«haina din par de camiila». Dar simplitatea si saracia imbracamintei si

a mesei lui 1-au aratat drept «cel mai mare dintre toti cei nascuji (din-

tre femei)». la amdrate la acea vaduva saraca, a carei avere erau «doi

bani de arama» ; ea n-a limit la ei (si i-a daruit templului), iar darul ei

a intrecut pe eel al nmltor bogati. Daca cineva doreste sa implineasca

intocmai poruncile ceresti si sa duca pina la capat legea mintuirii, acela

trebuie sa suporte multe incercari : sa renunte ila casatorie, la care na-

tura 11 indeamna si-i da dreptul ; avind doua haine sa dea una celui sa-

rac ?i gol ; sa mu treaca cu vederea pe cell ce-i cere mincare, sa adape pe

eel insetat, sa dea adapost celui ce nu are, sa viziteze pe eel intemnitat

si sa ajute pe eel bolnav. Un astfel (de om) va fi numarat in corul ce-

lor drepti de catre Judecator la judecata, va fi cinstit de Imparatul (eel

mare) si va fi numit fiu al lui Dumnezeu. Va trai intr-o pace de negrait

si se va face partas al imparatiei lui Dumnezeu, de care niciodata nu va

fi lipsit.
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materie : diferite pareri referitoare la ori-

ginea si sflrsitul ei 215, 218
Maximin (Daia) 41

Matusalem 85
Maxim (Marturisitorul) 12

Merman 42, 121, 176, 196
Metodiu (de Olimp) 5, 39, 41, 42, 44, 45,

46, 163, 117, 129, 137, 138, 139, 140,

141, 142, 143, 144
Meurs (Meursinus) 44
Midia (oras) 129
Milet 121

Minos (legiuitor antic) 100
Moise 72, 75, 84, 106, 110, 111, 113, 134,

137, 159, 168, 197, 198, 199

N

Nautin P. 12

Neooezareea Pontului 9, 11

Nichita (Choniates) 11, 43
Noe 75, 85, 109, 110, 111

O
Olimp 97, 189, 195
om : este creatura lui Dumnezeu. Este

un microcosmos 178 ; este alcatuit din

doua elemente : din trup muritor si su-

flet nemuritor 15, 26, 31, 102, 129;

este dotat cu ratiune si libertatea

de a alege Intre bine si rau 96, 97. Nu
este rau prin firea sa 101

Origen 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 31, 41,

43, 131, 132, 136, 194, 196, 197, 198,

199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208
ortodox 216, 217, 218, 219, 220

Lambi J. 44
Lazar 135, 158, 195
Legea (mozaica) : rostul ei 43, 49, 106

;

este buna si dreapta 170 ; exista si o
lege naturala 174 ; chiar si o lege a
pacatului 174, 185

lepra 43
Liban 105

liberal arbitru 43, 212, 229, 230

Licia 41, 189

Liciniu 42

Licurg (legiuitor antic) 100

Palestina 9, 11

Palmir 11

Pankov 44

paradis 10, 34, 35, 68, 89, 105, 109, 110,

140, 149, 150; este un loc pe pamint
161

Patra 41, 42, 121

Pavel 49, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66,

67, 80, 87, 134; Pavel — dascalul

fecioarelor 96; Pavel de Samosata 11

Pellegrino M. 44
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peripateticienii 32
Pitra J. 45
Pisaion (zeu) 146
Platon 42, 126, 168
Pont 11

Porfiriu 41, 43
Procila 47, 81, 87
Proclus 42, 121, 129, 136, 137, 192

profet 33
providenta 177, 178, 237
Puech H. 12, 44

R

Ramsey 44
raul : originea si fiinta raului 221, 223
recunostinta 16
retorica 20
revelatie divina 36
Rhodoman 13

Roma 9, 20
Rufin 11

Sabelius 94
Sagarda N. 34
salcie 69, 70
Salmond 13
Samuil 43
Saul 43
sciti 164

Scriptura : Sfinta Scriptura reprezinta cu-
vintul lui Dumnezeu, este inspirata de
Duhul lui Dumrtezeu 56 ; din Sfinta
Scriptura se desprind mai multe sen-
suri : literal, anagogic 59, 72, 200. A
se vedea si alte locuri : 10, 12, 23,

48, 50, 54, 58, 62, 69, 74, 75, 108, 109,

130, 131, 132, 135, 148, 149, 161, 177,

188
Septimiu Sever 10
Set 84, 85
Sidlia 210
Sionul 69, 70, 90, 112
Sistelius 121
smochin (simbolismul sau) 150
Socrates 44, 168
Sodoma (si Gomora) 75
sofisti 138

Solomon 84, 105, 202
Solon (legiuitor antic) 100

Stiltineck Jean 42
stoici 31

suflet : este a doua components a firii

omenesti. Este de natura spirituals, este
neschimbator, liber de a alege intre
bine si rau si este nemuritor : 48, 55,

134, 144, 148, 158, 163. Este creat odata
cu trupul, nu a fost un timp cind el

a fost fara trup. Sufletele au fost tot-

deauna impreuna cu trupurile si au
pacatuit impreuna 163, 164. A se ve-
dea si parerea contrara a lui Origen,

p. 161

Susana 116

Tatian 12
Tecla 47, 87, 97, 102, 114, 117
Telmesos (localitate) 117
Teoctist (al Cezareei) 9
Teodor 9, 11

Teofil 52, 53, 54, 57, 58, 59, 121, 122, 123,

145, 160, 176

Testament (Vechi si Nou) 162

Thalia 57, 58, 68

Thalusia 71, 72, 78, 79

Theopatra 46, 47, 48, 52, 57, 68, 72, 78,

81, 108, 113, 115

Theopomp 12

Tiberiada (orasul) 192

Tigrul 161

Tillemont 11

Tir 41

Tisiana 47, 102, 108

typ (Adam, typ al lui Hristos) 62

Toma (apostolul) 137

traddtie (si importanta ei) 133

trup : este unul din cele doua elemente
ale firii omenesti. Origen vedea in

trupuri nistfi lanturi si niste catuse in

care au fost pedepsite sufletele dupa
caderea in pacat 163, 164, 165, 166,

«hainele de piele» cu care au fost im-
bracati primii oameni dupa. calcarea
poruncii 123, 124, 130, 134, 140, 149;
trupul este ca un mormint si o pie-

dica a sufletului 141, 144, 145, 149, 160,

este asemenea unui riu si unui bur-
duf 130, 134. Trupul, insa, nu este ceva
rau in sine 175; este templul Sfintului

Duh 51 ; urmarile pacatului stramosesc
asupra trupului 171, 172, 173. Urmarile
intruparii Fiului lui Dumnezeu asupra
trupului omenesc 187 ; trupurile vor in-

via 81 ; cum va fi trupul la inviere

205, 206, 207 ; deosebirea facuta de
Metodiu intre trup si corp 168. A se

vedea si alte locuri : 43, 48, 179, 180,

181, !82, 183, 184. Rostul mortii tru-

pesti : nimicirea pacatului 148, 151, 152,

154, 174

U

Ullrich Fr. 44
Ursa Mare si Ursa Mica (constelatii) 98
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Valentin (eretic) 94 ; valentinieni (adeptii

lui Valentin) 10, 43, 213, 216, 218, 219,

220
Valerian 41

Vasile (Si. Vasile eel Mare) 11,. 12, 13;
Vasile de Seleucia 13

Voss Gerhard 13

Virtutea (nume propriu) 42, 47, 52, 57, 67,

71, 72, 77, 78, Bl, 87, 97, 108, 113, 115,

117 j virtutile propriu-zise, in deosebi

:

dreptatea, prudenta, intelepciunea 27,

29 ; virtutile sint vesmtntul de aur al

sufletului 86. A se vedea ?i paginile
101 §;i 102

Zaharia 113
Zahn 44

Zedechia 202

Zenobia (regina Palmirului) 11

zodii 97, 98, 99

Zonaras 12
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